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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

คํ า อธิ บ ายและการวิ เ คราะห ที่ จ ะกล า วต อ ไปนี้ ค วรศึ ก ษาควบคู ไ ปกั บ ข อ มู ล ทางการเงิ น รวมเสมื อ นและ
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมเสมือนที่นําเสนอในเอกสารฉบับนี้ เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ขอมูล
ทางการเงินเสมือนทั้งหมดสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และสําหรับรอบระยะเวลาหก
เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 และ 2558 ที่ ร ะบุ ใ นส ว นนี้ เ ป น ข อ มู ล ที่ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น ในรู ป ของงบการเงิ น รวม
(Consolidated basis)
นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ ดําเนินการปรับ
โครงสรางธุรกิจโดยรวมเอาสินทรัพยที่เกี่ยวของกับธุรกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาและพลังงานทดแทนของกลุมบริษัท
บานปูทั้งหมดมาอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทฯ กลาวคือ ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนที่ออก
และจําหนายแลวทั้งหมดของ บจ. บานปูรีนิวเอเบิล ซึ่งเปนบริษัทที่ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
หลายโครงการในประเทศญี่ปุนจาก บมจ. บานปู ตอมาในเดือนมิถุนายน 2558 บจ. บานปูรีนิวเอเบิล ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทอะกิระเอนเนอรจีจากผูถือหุนเดิม ไดแก บริษัทบานปู
เพาเวอรอินเตอร ในสัดสวนรอยละ 60.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด และจากบุคคลอื่นในสัดสวนรอยละ
40.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด หลังจากนั้น ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนในสัดสวนรอยละ
99.80 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทบานปูเพาเวอรอินเตอรจาก บมจ. บานปู โดยบริษัทบานปู
เพาเวอรอินเตอรเปนบริษัทที่ถือสินทรัพยเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาในประเทศจีน รวมถึง โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง และโครงการโรงไฟฟาซานซีลูกวง โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ขอ 1.5.2 การปรับโครงสรางธุรกิจ
บริษัทฯ นําเสนอขอมูลทางการเงินตอไปนี้ตามที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อแสดงขอมูลทางการเงินรวมเสมือน
สําหรับการปรับโครงสรางธุรกิจ เสมือนหนึ่งวาบริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนของ บจ. บานปูรีนิวเอเบิลและบริษัทบานปูเพาเวอร
อินเตอรแลวเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทบานปูเพาเวอรอินเตอรถือหุนในบริษัทอะกิระเอน
เนอรจีในสัดสวนรอยละ 60.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558
ในการจัดเตรียมขอมูลทางการเงินรวมเสมือน บริษัทฯ ไดถือเสมือนวาบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทอะกิระเอนเนอรจีในสัดสวน
รอยละ 60.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดในชวงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ การวิเคราะหและคําอธิบายของฝาย
จัดการเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในสวนนี้แสดงอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางการเงินรวมเสมือน
ดังกลาว
16.1

ภาพรวม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักดานการผลิตและ
จําหนายไฟฟา รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวของ บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตสูงและมีประสบการณในการพัฒนา บริหาร และลงทุน
ในโรงไฟฟามาเปนเวลาเกือบ 20 ป ทั้งนี้ บริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟาหลากหลายรูปแบบในหลายประเทศ ทั้งโรงไฟฟาที่
ผลิตไฟฟาจากพลังงานที่ใชแลวหมดไป (Conventional power generation) และโรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable power generation) ในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุน
สํ า หรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทย บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ น โดยทางอ อ มผ า นบริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ฯ ใน
บจ. บีแอลซีพี คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.00 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด โดย บจ. บีแอลซีพี ประกอบ
กิจการโรงไฟฟาบีแอลซีพีซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 1,434.0 เมกะวัตต และตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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จังหวัดระยอง ซึ่งถือเปนหนึ่งในบริษัทผูผลิตไฟฟาจากพลังงานถานหินเอกชนที่มีกําลังการผลิตติดตั้งสูงที่สุดในประเทศ
ไทย
สําหรับการประกอบธุรกิจในประเทศลาว บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทหงสาคิดเปนสัดสวนรอยละ 40.00 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟาหงสาซึ่งเปนโรงไฟฟาปากเหมืองโดยใชพลังงาน
ถานหินลิกไนต ในเมืองหงสา แขวงไชยบุรี โดยโรงไฟฟาหงสาจะมีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 1,878.0 เมกะวัตตเมื่อ
โครงการกอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการเชิงพาณิชยเต็มกําลังภายในเดือนมีนาคม 2559 โดยโรงไฟฟาหงสาจะเปน
หนึ่งในโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตติดตั้งสูงที่สุดและเปนโรงไฟฟาปากเหมืองแหงเดียวในประเทศลาว
ในประเทศจีน บริษัทยอยของบริษัทฯ เปนเจาของโรงไฟฟาพลังงานรวมซึ่งเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
จํานวน 3 แหงและกําลังอยูระหวางการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานถานหินแหงใหมอีกหนึ่งแหง โดยบริษัทยอยของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนโดยทางออมคิดเปนสัดสวนรอยละ 100.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดเปนเจาของโรงไฟฟา
พลังงานรวมเจิ้งติ้งและโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานในมณฑลเหอเปย และบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน
โดยทางออมคิดเปนสัดสวนรอยละ 70.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดเปนเจาของโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง
ในมณฑลชานตง และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุนโดยทางออมอยูคิดเปนสัดสวนรอยละ 30.00 ของหุนที่
ออกและจําหนายแลวทั้งหมดกําลังอยูระหวางการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานถานหินแหงใหมอีกหนึ่งแหง ไดแก โครงการ
โรงไฟฟาซานซีลูกวงในมณฑลซานซี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเริ่มขยายฐานการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังกลุมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดย
ตั้งแตตนป 2557 บริษัทฯ ไดลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยหลายโครงการในประเทศญี่ปุน
กําลังการผลิตไฟฟาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญตามแผนการเติบโตของบริษัทฯ โดยกําลังการผลิต
ติดตั้งตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 464.0 เมกะวัตตเทียบเทาในป 2543 เปน 691.0 เมกะวัตตเทียบเทา
ในป 2550 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุนซึ่งเปดดําเนินการเชิง
พาณิ ช ย แ ล ว รวมทั้ ง สิ้ น 1,358.0 เมกะวั ต ต เ ที ย บเท า แบ ง เป น การผลิ ต ไฟฟ า โดยใช ถ า นหิ น เป น เชื้ อ เพลิ ง 1,210.4
เมกะวัตต ไอน้ํา 813.0 ตันตอชั่วโมง และการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 2.4 เมกะวัตต (ไฟฟากระแสสลับ) และ
บริษั ทฯ ยั งมีกํ าลั งการผลิต ติด ตั้งตามสัด สวนการลงทุน ที่อ ยูในระหว างการพัฒ นาอีก 1036.5 เมกะวัตต เที ยบเท า
แบงเปนการผลิตไฟฟา 939.3 เมกะวัตต การผลิตไอน้ํา 255.0 ตันตอชั่วโมง และการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
51.7 เมกะวัตต (ไฟฟากระแสสลับ)
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายไดรวมจากการขายและการใหบริการเปนจํานวน 5,682.9 ลานบาท 5,877.5
ลานบาท 5,468.8 ลานบาท 3,012.7 ลานบาท และ 2,855.2 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ สวนแบงกําไรของบริษัทฯ ใน
จํานวนที่มีนัยสําคัญมาจากสวนแบงกําไรจากการลงทุนในกิจการรวมคาของบริษัทฯ โดยสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2558 บริษัทฯ
ไดรับสวนแบงกําไรจากการรวมคาจํานวน 1,776.3 ลานบาท 1,819.5 ลานบาท 2,158.5 ลานบาท 1,732.9 ลานบาท
และ 925.5 ลานบาท ตามลําดับ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบายของ
ฝายจัดการ ขอ 16.3.1 กําไรหรือขาดทุนของกิจการรวมคา
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 และ 2558 กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัทฯ มี
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

จํานวน 2,901.5 ลานบาท 3,423.1 ลานบาท 3,935.1 ลานบาท 2,757.1 ลานบาท และ 2,100.9 ลานบาท ตามลําดับ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.6 การกระทบ
ยอดกําไรสําหรับป/ระยะเวลาเปนกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) และกําไรกอน
หักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย ที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EBITDA) สําหรับรอบระยะเวลาเดียวกัน
บริษัทฯ มีกําไรจํานวน 2,160.1 ลานบาท 2,627.7 ลานบาท 2,997.4 ลานบาท 2,290.5 ลานบาท และ 1,577.6 ลาน
บาท ตามลําดับ
16.2

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯ คือ นโยบายการบัญชีที่บริษัทฯ เชื่อวามีความสําคัญที่สุดตอการสะทอน
ถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารของบริษัทฯ จําเปนตองใช
ดุลพินิจที่ซับซอน ทั้งนี้ แมวาในหลายกรณีผูบริหารของบริษัทฯ จะไมจําเปนตองใชดุลพินิจในการจัดทํารายงานทางการ
เงินในบางธุรกรรมเนื่องจากธุรกรรมนั้น ๆ ถูกกําหนดใหปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
(TFRS) แตการจัดทํางบการเงินรวมใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) ในบาง
กรณีนั้น บริษัทฯ ก็อาจตองใชดุลพินิจในการประเมิน ตั้งขอสันนิษฐาน และตัดสินใจบางประการที่จําเปนเกี่ยวกับวิธีการ
ทางบัญชี โดยบริษัทฯ เชื่อวานโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแกเรื่องดังตอไปนี้
16.2.1 สวนไดเสียในกิจการรวมคาประเภทกิจการที่ควบคุมรวมกัน
สวนไดเสียในกิจการรวมคาประเภทกิจการที่ควบคุมรวมกันเปนกิจการที่กลุมบริษัทฯ มีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญหรือรวมควบคุมแตไมถึงกับควบคุม โดยเงินลงทุนในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนได
เสีย ซึ่งวิธีดังกลาวจะทําใหสวนแบงกําไรหรือขาดทุนภายหลังการไดมาที่เปนของกลุมบริษัทฯ ในกิจการรวมคาจะบันทึก
ไวในกําไรหรือขาดทุน และการเคลื่อนไหวในบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายหลังจากการไดมาจะรวมไวเปนสวนหนึ่ง
ของบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนในสวนไดเสียในกิจการรวมคา เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทฯ ในสวนไดเสียในกิจการรวมคามีมูลคาเทากับ
หรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทฯ ในกิจการรวมคา กลุมบริษัทฯ จะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป เวนแต
กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันในหนี้สินของกิจการรวมคาหรือรับวาจะจายหนี้แทน
รายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทฯ กับกิจการรวมคาจะถูกตัดบัญชีเทาที่กลุม
บริษัทฯ มีสวนไดเสียในกิจการรวมคานั้น เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง ซึ่งมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอน
ระหวางกันเกิดการดอยคา
เงินลงทุนในกิจการรวมคาประเภทกิจการที่ควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยใช
วิธีราคาทุน
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16.2.2 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
(ก)

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน

รายการที่ ร วมในงบการเงิ น ของแต ล ะบริ ษั ท ในกลุ ม บริ ษั ท ฯ ถู ก วั ด มู ล ค า โดยใช ส กุ ล เงิ น ของ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทฯ ดําเนินงานอยู (สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงิน
บาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินของกลุมบริษัทฯ
(ข)

รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เปนสกุล เงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุล เงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่
เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรูรายการกําไรหรือรายการขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในทางตรง
ขาม การรับรูรายการกําไรหรือรายการขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนดวย
(ค)

กลุมบริษัทฯ

การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุมบริษัทฯ (ที่มิใชสกุลเงินของ
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตกตางจากสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินไดถูก
แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ดังนี้
(1)

สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินแตละงวดแปลงคาดวยอัตราปด
ณ วันที่ของแตละงบแสดงฐานะการเงินนั้น

(2)

รายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงคาดวยอัตราถัวเฉลี่ย และ

(3)

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

คาความนิยมและการปรับมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหนวยงานในตางประเทศถือเปนสินทรัพย
และหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศนั้นและแปลงคาดวยอัตราปด
16.2.3 การบัญชีสําหรับอนุพันธทางการเงินและการบัญชีปองกันความเสี่ยง
กลุมบริษัทฯ จะรับรูอนุพันธทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคายุติธรรมและรับรูการเปลี่ยนแปลง
ในมูลคายุติธรรมเปนกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุมบริษัทฯ เลือกปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด โดยมีนโยบายและเอกสาร
เพื่อใหเปนไปตามหลักการปองกันความเสี่ยง ผลของการบันทึกรายการปองกันความเสี่ยงจะถูกหักกลบกันสําหรับการ
ปองกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ผลกําไรหรือขาดทุนสวนที่มีประสิทธิผลของตราสารปองกันความเสี่ยงจะรับรูในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงเปนรายการแยกตางหาก และจะทยอยรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่ถูกปองกัน
ความเสี่ยงมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน ผลกําไรหรือขาดทุนสวนที่ไมมีประสิทธิผลของตราสารปองกันความเสี่ยงรับรู
เปนกําไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดรายการ กรณีที่กลุมบริษัทฯ เขาทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การ
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เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของรายการปองกันความเสี่ยงจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรมของรายการที่ถูกปองกันความเสี่ยงเฉพาะสวนของความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
16.2.4 สัญญาเชาระยะยาว
ในการประเมินวาขอตกลงเปนสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปนสวนประกอบหรือไมนั้น กลุมบริษัทฯ พิจารณา
ถึงสาระสําคัญของขอตกลงนั้นมากกวารูปแบบของสัญญา โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา กลาวคือขอตกลงเปนสัญญา
เช า หรื อ มี สั ญ ญาเช า เป น ส ว นประกอบก็ ต อ เมื่ อ (ก) การปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงดั ง กล า วขึ้ น อยู กั บ การใช สิ น ทรั พ ย ที่
เฉพาะเจาะจง และ (ข) ขอตกลงดังกลาวเปนการใหสิทธิในการใชสินทรัพยที่เฉพาะเจาะจงนั้น
หากกลุมบริษัทฯ พิจารณาและพบวาขอตกลงใดเปนสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปนสวนประกอบ กลุม
บริษัทฯ จะแยกจํานวนเงินที่จะไดรับตามที่ระบุไวในขอตกลงดังกลาวเปนคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชาสินทรัพย และ
คาตอบแทนสําหรับสวนที่เปนองคประกอบอื่น (เชน คาบริการและตนทุนของปจจัยการผลิต) โดยใชมูลคายุติธรรมเปน
เกณฑในการแยก รวมทั้งพิจารณาจัดประเภทสําหรับคาตอบแทนของสัญญาเชาสินทรัพยดังกลาววาเปนสัญญาเชา
การเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน
ในกรณีที่กลุมบริษัทฯ เปนผูเชา
สัญญาเชาสินทรัพยซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปน
สัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนคาใชจายเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวาง
หนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคาง โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเชาหักตนทุนทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู สินทรัพยที่
ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแต
ระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวน
ใหญ สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่
ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
16.2.5 การรับรูรายได
รายไดประกอบดวยมูลคาตามใบสงสินคาที่ขายและบริการที่ใหเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน
สวนลด และคาขนสง รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซื้อไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคา
รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ําเปนจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและสวนลด โดยรายไดจากการขายไฟฟา
และไอน้ําจะรับรูเมื่อสงมอบ ณ จุดสงมอบที่กําหนด
รายไดจากการบริการรับรูเมื่อใหบริการแลว
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รายไดอื่นรับรูตามเกณฑดังตอไปนี้

16.3

(ก)

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

(ข)

รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อกลุมบริษัทฯ เกิดสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้น

ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

16.3.1 กําไรหรือขาดทุนของกิจการรวมคา
แมวารายไดจากการขายและการใหบริการ ตนทุนขายและการใหบริการ และกําไรขั้นตนของบริษัทฯ จะไมรวม
กําไรหรือขาดทุนจากกิจการรวมคาของบริษัทฯ แตสวนแบงกําไรของบริษัทฯ ในจํานวนที่มีนัยสําคัญมาจากสวนแบงกําไร
จากการลงทุนในกิจการรวมคาของบริษัทฯ โดยสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และสําหรับ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2558 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากการรวมคาจํานวน
1,776.3 ลานบาท 1,819.5 ลานบาท 2,158.5 ลานบาท 1,732.9 ลานบาท และ 925.5 ลานบาท ซึ่งคิดเปนประมาณ
ร อ ยละ 75.0 ร อ ยละ 60.4 ร อ ยละ 63.3 ร อ ยละ 69.5 และ ร อ ยละ 50.0 ของกํ า ไรก อ นหั ก ภาษี เ งิ น ได ข องบริ ษั ท ฯ
ตามลําดับ ดังนั้น ถึงแมวากําไรหรือขาดทุนของกิจการรวมคาของบริษัทฯ จะไมมีผลกระทบตอรายไดจากการขายและ
การใหบริการ ตนทุนขายและการใหบริการ และกําไรขั้นตนของบริษัทฯ แตกําไรหรือขาดทุนจากกิจการรวมคาของบริษัทฯ
สามารถสงผลกระทบที่สําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตารางตอไปนี้แสดงกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และสวนแบงกําไรจากการรวมคาของบริษัทฯ ในอัตรา
รอยละของกําไรกอนหักภาษีเงินไดของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว
2555
พันบาท
กําไรจากการดําเนินงานของ
บริษัทฯ(1)
สวนแบงกําไรจาก
การรวมคา
กําไรกอนหักภาษีเงินได

รอยละ

สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
รอยละ

พันบาท

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
พันบาท
รอยละ
พันบาท
รอยละ

2557
รอยละ

590,701

25.0

1,193,495

39.6

1,249,398

36.7

759,199

30.5

926,831

50.0

1,776,287
2,366,988

75.0
100.0

1,819,452
3,012,947

60.4
100.0

2,158,453
3,407,851

63.3
100.0

1,732,868
2,492,067

69.5
100.0

925,542
1,852,373

50.0
100.0

หมายเหตุ:
กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ หมายถึง กําไรกอนหักภาษีเงินไดหักดวยสวนแบงกําไรจากการรวมคา

ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดของสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากการรวมคาของบริษัทฯ โดยแสดงตามกิจการ
รวมคาแตละกิจการสําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว
สัดสวนการ
ลงทุน
รอยละ
กําไร(ขาดทุน)จาก
กิจการรวมคาหลังหัก
ภาษีเงินได
บจ. บีแอลซีพี
บริษัทหงสา
บริษัทภูไฟมายนิ่ง
บริษัทซานซีลูกวง
บริษัทอะกิระเอนเนอรจี
บริษัทไอสึเอนเนอรจี
สวนแบงกําไรจากการ
รวมคา

50.00
40.00
37.50
30.00
60.00
75.00

2555
พันบาท

รอยละ

สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
รอยละ

พันบาท

2557
รอยละ

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
พันบาท
รอยละ
พันบาท
รอยละ

2,263,273
(486,930)
(56)
—
—
—

127.4
(27.4)
(0.0)
—
—
—

2,256,067
(436,540)
(75)
—
—
—

124.0
(24.0)
(0.0)
—
—
—

2,273,929
(114,524)
(74)
—
(706)
(172)

105.3
(5.3)
(0.0)
—
(0.0)
(0.0)

1,645,261
87,646
(19)
—
—
—

94.9
5.1
(0.0)
—
—
—

1,161,102
(224,932)
3,073
(4,275)
(6,974)
(2,452)

125.5
(24.3)
0.3
(0.0)
(0.8)
(0.3)

1,776,287

100.0

1,819,452

100.0

2,158,453

100.0

1,732,868

100.0

925,542

100.0

หมายเหตุ:
(1)

บริ ษั ท ภู ไ ฟมายนิ่ ง เป น ผู ไ ด รั บ สั ม ปทานเหมื อ งถ า นหิ น ลิ ก ไนต ห งสาซึ่ ง เป น เหมื อ งถ า นหิ น ลิ ก ไนต ที่ จั ด หาถ า นหิ น ลิ ก ไนต ใ ห กั บ โรงไฟฟ า หงสาและโอนสิ ท ธิ ใ นการทํ า เหมื อ งดั ง กล า วให กั บ บริ ษั ท หงสา ดั ง นี้ บริ ษั ท
ภูไฟมายนิ่งจึงไมมีรายไดที่มีนัยสําคัญ
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

กําไรของบจ. บีแอลซีพี ซึ่งเปนกิจการรวมคาที่บริษัทฯ ถือหุนโดยทางออมผานบริษัทยอยของบริษัทฯ คิดเปน
สัด สวนร อยละ 50.00 ของจํ านวนหุน ที่อ อกและจําหน ายแล วทั้ งหมด ซึ่ งเปน เจา ของและประกอบกิจ การโรงไฟฟ า
บีแอลซีพี มีสัดสวนเปนนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556
และ 2557 และสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2558 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไร
จากบจ. บี แ อลซีพี จํานวน 2,263.3 ล านบาท 2,256.1 ล านบาท 2273.9 ล านบาท 1,645.3 ล านบาท และ 1,161.1
ลานบาท ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 95.6 รอยละ 74.9 รอยละ 66.7 รอยละ 66.0 และ รอยละ 62.7 ของกําไรกอนหัก
ภาษีเงินไดของบริษัทฯ ตามลําดับ
ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดกําไรหลังหักภาษีเงินไดของบจ. บีแอลซีพี สําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว

2555
พันบาท
บจ. บีแอลซีพ(1)ี
รายไดจากการขายไฟฟา(2)
รายไดอื่น ๆ

สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท

2557
พันบาท

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
พันบาท
พันบาท

17,617,231
(664,020)

16,485,957
(716,674)

18,068,376
(897,032)

9,902,513
(399,113)

8,597,858
(609,458)

รายไดทั้งหมด

16,953,211

15,769,284

17,171,344

9,503,399

7,988,400

ตนทุนขาย
คาใชจายอื่น ๆ

11,960,756
365,541

11,544,710
(327,367)

12,544,499
(289,613)

6,262,699
(164,126)

5,671,107
(219,953)

คาใชจายทั้งหมด

12,326,297

11,217,343

12,254,886

6,098,573

5,451,154

(457,530)

427,573

(222,509)

(187,357)

294,622

197,479
159,684

95,776
(563,155)

236,876

37,272
(546,935)

กําไรสําหรับป/ระยะเวลา

4,526,546

4,512,136

(382,968)
4,547,857

149,076
(76,024)
3,290,522

2,322,204

สวนแบงกําไรของบริษัทฯ
จากบจ. บีแอลซีพีหลังหัก
ภาษีเงินได

2,263,273

2,256,067

2,273,929

1,645,261

1,161,102

กําไร(ขาดทุน)จากการแปลง
เงินตราตางประเทศ
กําไร(ขาดทุน)จากการ
บันทึกมูลคาทางบัญชีของ
ตราสารอนุพันธ
ภาษีเงินได

หมายเหตุ:
(1)

ขอมูลทางการเงินตามตารางขางตนจัดทําขึ้นโดยบริษัทฯ และเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่บริษัทฯ ใชในการจัดเตรียมขอมูลทางการเงินรวมเสมือนซึ่งอาจแตกตางจากขอมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงินของ บจ. บีแอลซีพีซึ่งจัดเตรียมตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

(2)

บจ. บีแอลซีพีไดรับคาความพรอมจายไฟฟาและคาพลังงานไฟฟาภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพี โดยคาความพรอมจายไฟฟาไดถูกรับรูเปนรายรับจากสัญญาเชาทางการเงินและ
คาตัดจําหนายของลูกหนี้ตามสัญญาเชาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC4) เรื่องการประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

ปจจัยที่มีผลตอกําไรของบจ. บีแอลซีพี ไดแก (ก) ประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงไฟฟาบีแอลซีพี (ข) การ
จัดหาถานหินจากบริษัทเอซีเอชซึ่งเปนผูจัดหาถานหินหลักของโรงไฟฟาบีแอลซีพี (ค) การเปลี่ยนแปลงในสิทธิประโยชน
ในการไดรับยกเวนภาษีหรือสิทธิประโยชนทางภาษีอื่นของโรงไฟฟาบีแอลซีพี และ (ง) สภาพเศรษฐกิจทั่วไปในประเทศ
ไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีอํานาจควบคุมเด็ดขาดเหนือกิจการรวมคาของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบจ. บีแอลซีพี และปจจัยใดปจจัย
หนึ่งขางตนอาจสงผลอยางมีนัยสําคัญตอสวนแบงกําไรของบริษัทฯ จากการรวมคาและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี สวนแบงกําไรของบริษัทฯ จากบจ. บีแอลซีพี หลังหักภาษีเงินไดนั้นมีจํานวนคอนขางคงที่ โดย
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากบจ. บีแอลซีพี หลังหักภาษี
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

เงินไดจํานวน 2,263.3 ลานบาท 2,256.1 ลานบาท และ 2,273.9 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ สวนแบงกําไรของบริษัทฯ
จากบจ. บีแอลซีพี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 อยูที่ 1,161.1 ลานบาท โดยลดลง
รอยละ 29.4 จากรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งอยูที่ 1,645.3 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการลดลงของคาความพรอมจายไฟฟาที่บจ. บีแอลซีพี ไดรับเนื่องจากกรณีประสบปญหาการรั่วของทอนําความรอน
กลับมาใชใหม (Reheater steam tube) ของหมอไอน้ําในทั้งสองหนวยผลิตของโรงไฟฟาบีแอลซีพี ซึ่งสงผลใหรายไดจาก
การขายไฟฟาของบจ. บีแอลซีพี สําหรับรอบระยะเวลาดังกลาวลดลงรอยละ 13.2 จาก 9,902.5 ลานบาทเปน 8,597.9
ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อปองกันปญหาดังกลาวในระยะยาวและเพื่อลดความเสี่ยงที่เหตุการณในลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นอีก
บจ. บีแอลซีพี มีความประสงคที่จะเปลี่ยนวัสดุที่ใชในการผลิตของทอนําความรอนกลับมาใชใหมของหมอไอน้ําของ
โรงไฟฟาใหดีขึ้นในระหวางการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการในป 2560
บริ ษั ท ฯ คาดว า ส ว นแบ ง กํ า ไรจากการร ว มค า อื่ น ๆ ของบริ ษั ท ฯ เช น บริ ษั ท หงสา บริ ษั ท ภู ไ ฟมายนิ่ ง
บริษัทซานซีลูกวง และบริษัทไอสึเอนเนอรจี จะมีผลตอกําไรของบริษัทฯ มากขึ้นสําหรับป/ระยะเวลาในอนาคต โดยหงสา
หนวยที่ 1 ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 และหงสาหนวยที่ 2 และหนวยที่ 3 คาดวาจะเริ่มเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนมีนาคม 2559 ตามลําดับ โครงการโรงไฟฟาซานซีลูกวง
คาดวาจะเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดในป 2560 และโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน
จํานวนหนึ่งที่บริษัทฯ ไดลงทุน คาดวาจะเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดในระหวางป 2558 และ 2560
ทั้งนี้ เมื่อโครงการเหลานี้เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชย ยอมเปนที่คาดไดวาผลการดําเนินงานของแตละ
กิจการจะสงผลตอกําไรของบริษัทฯ มากขึ้น
ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดกําไรหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทหงสา สําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท

2555
พันบาท
บริษัทหงสา
รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดอื่น ๆ

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
พันบาท
พันบาท

2557
พันบาท

—
3,094

—
5,103

—
—

—
—

576,969
138,007

รายไดทั้งหมด

3,094

5,103

—

—

714,976

ตนทุนขาย
คาใชจายอื่น ๆ

—
437,420

—
792,398

—
770,223

—
361,515

161,813
867,419

คาใชจายทั้งหมด

437,420

792,398

770,223

361,515

1,029,232

(519,509)

(501,297)

571,015

570,029

(103,487)

(279,991)

197,241

(87,102)

10,601

(144,587)

(1,233,827)

(1,091,351)

(286,310)

219,114

(562,330)

(493,531)

(436,540)

(114,524)

87,646

(224,932)

กําไร(ขาดทุน)จากการ
แปลงเงินตรา
ตางประเทศ
กําไร(ขาดทุน)จากการ
บันทึกมูลคาทางบัญชี
ของตราสารอนุพันธ
กําไรสําหรับป/
ระยะเวลา
สวนแบงกําไรของบริษัทฯ
จากบริษัทหงสาหลังหัก
ภาษีเงินได
หมายเหตุ:

บริษัทหงสาไดรับคาความพรอมจายไฟฟาและคาพลังงานไฟฟาภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของหงสากับกฟผ. และสัญญาซื้อขายไฟฟาของหงสากับรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว โดยคาความพรอมจาย
ไฟฟาไดถูกรับรูเปนรายรับจากสัญญาเชาทางการเงินและคาตัดจําหนายของลูกหนี้ตามสัญญาเชาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC 4) เรื่องการประเมินวาขอตกลงประกอบดวย
สัญญาเชาหรือไม
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16.3.2 ประสิทธิภาพการดําเนินงานและการใชประโยชนโรงไฟฟา
ความสามารถในการจํ า หน า ยไฟฟ า และไอน้ํ า ของบริ ษั ท ฯ และกิ จ การร ว มค า ของบริ ษั ท ฯ ขึ้ น อยู กั บ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงไฟฟา บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ใน
การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงไฟฟารวมถึงประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
และไอน้ํา ชวงระยะเวลาที่โรงไฟฟามีความพรอมในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา ตลอดจนจํานวนและชวงเวลาที่ไมสามารถ
จายไฟฟาที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา ยกตัวอยางเชน คาความพรอมจายไฟฟาที่โรงไฟฟาบีแอลซีพีและโรงไฟฟาหงสา
จะไดรับขึ้นอยูกับความพรอมในการจายไฟฟา ปริมาณไฟฟาที่ผลิตได และประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงไฟฟา
หากโรงไฟฟาบีแอลซีพีและโรงไฟฟาหงสาไมสามารถรักษาความพรอมในการจายไฟฟา ปริมาณไฟฟาที่ผลิตได หรือ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงไฟฟาไวในระดับที่กําหนด คาความพรอมจายไฟฟาที่โรงไฟฟาดังกลาวไดรับจะ
ลดลง ทั้งนี้ หนวยผลิตไฟฟาทั้งสองหนวยของโรงไฟฟาบีแอลซีพีเคยประสบปญหาการรั่วของทอนําความรอนกลับมาใช
ใหม (Reheater steam tube) ของหมอไอน้ํา โดยการรั่วของทอนําความรอนกลับมาใชใหมของหมอไอน้ําในหนวยผลิต
ไฟฟาหนวยที่ 1 เกิดขึ้นในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม 2558 และไดทําการซอมแซม ซึ่งทําใหหนวย
ผลิตไฟฟาดังกลาวตองหยุดดําเนินงานในระหวางการซอมแซมเปนเวลาประมาณ 30 วัน ในขณะที่หนวยผลิตไฟฟาหนวย
ที่ 2 ไดมีการซอมแซมในเดือนพฤษภาคม 2558 ทําใหหนวยผลิตไฟฟาดังกลาวตองหยุดดําเนินงานเปนเวลาประมาณ 20
วัน โดยการหยุดดําเนินงานเพื่อซอมแซมดังกลาวสงผลกระทบตอความพรอมในการจายไฟฟาของโรงไฟฟาบีแอลซีพี
และสงผลใหคาความพรอมจายไฟฟาที่มีสิทธิไดรับจาก กฟผ. ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพีลดลงใน
รอบระยะเวลาดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อปองกันปญหาดังกลาวในระยะยาวและเพื่อลดความเสี่ยงที่เหตุการณในลักษณะ
ดังกลาวจะเกิดขึ้นอีก บจ. บีแอลซีพีมีความประสงคที่จะเปลี่ยนวัสดุที่ใชในการผลิตของทอนําความรอนกลับมาใชใหม
ของหมอไอน้ําของโรงไฟฟาใหดีขึ้นในระหวางการบํารุงรักษาตามกําหนดการในป 2560
ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งของประสิทธิภาพการดําเนินงานคือชั่วโมงการจายไฟฟาและไอน้ํา (Utilisation
hours) ซึ่งโดยทั่วไปแลว ยิ่งโรงไฟฟาสามารถดําเนินงานไดใกลเคียงกับชั่วโมงการจายไฟฟาและไอน้ําสูงสุดมากเทาไร ก็
จะสงผลใหระยะเวลาคืนทุนเร็วขึ้นเทานั้น โดยในทางทฤษฎีแลว หากโรงไฟฟาดําเนินงานเต็มประสิทธิภาพที่ 24 ชั่วโมง
ตอวันทุกวันตลอดป ชั่วโมงการจายไฟฟาและไอน้ําสูงสุดของโรงไฟฟาจะอยูที่ 8,760 ชั่วโมงตอป (365 วันคูณดวย 24
ชั่วโมงตอวัน) อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติชั่วโมงการจายไฟฟาและไอน้ําจะขึ้นอยูกับการซอมแซมและบํารุงรักษา การ
ดําเนินงานของอุปกรณ และขอจํากัดของระบบเชื่อมโยงไฟฟา โดยความลาชาหรือการหยุดดําเนินงานใด ๆ จะสงผลให
ชั่วโมงการจายไฟฟาและไอน้ําของโรงไฟฟาและรายไดจากการขายและการใหบริการลดลง ในขณะที่คาใชจายในการ
ซอมแซมและบํารุงรักษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงไฟฟาแตละแหงยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น
อีกหลายประการ เชน การเสื่อมสภาพตามปกติของหนวยผลิตไฟฟา คุณภาพของการซอมแซม รวมถึงการดําเนินงาน
และบํารุงรักษาโครงการ
ทั้งนี้ สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 การลดลงของชั่วโมงการจายไฟฟาและ
ไอน้ําของโรงไฟฟาในประเทศจีนโดยหลักมาจากการลดลงของอุปสงคของไฟฟาและไอน้ํา ซึ่งมีสาเหตุจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวยในประเทศจีนระหวางชวงเวลาดังกลาว
ตารางตอไปนี้แสดงดัชนีความพรอม จํานวนชั่วโมงการจายไฟฟาและไอน้ําและรายไดจากการขายไฟฟาและ/
หรือไอน้ําของโรงไฟฟาบีแอลซีพีและโรงไฟฟาพลังงานรวมของบริษัทฯ ในประเทศจีนสําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว
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สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555
โรงไฟฟาบีแอลซีพี(1)
ดัชนีความพรอม(2) (รอยละ)
ชั่วโมงการจายไฟฟา(3) (ชม.)
รายไดจากการขายไฟฟา(4) (พัน
บาท)

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558

2557

98.8

97.0

103.5

99.9

86.1

7,882

7,441

7,911

4,173

3,664

17,617,231

16,485,957

18,068,376

9,902,513

8,597,858

7,752

7,940

7,892

3,872

3,161

1,257,976

1,227,064

1,327,175

710,932

803,338

5,879

5,911

5,903

3,200

3,134

1,406,686

1,456,212

1,555,235

849,991

829,609

7,245

7,761

6,276

3,553

3,027

2,840,186

2,967,940

2,283,349

1,345,883

1,073,009

(5)

โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง
ชั่วโมงการจายไฟฟาและไอน้ํา
(ชม.)
รายไดจากการขายไฟฟาและ/
หรือไอน้ํา (พันบาท)
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวน
หนาน(6)
ชั่วโมงการจายไฟฟาและไอน้ํา
(ชม.)
รายไดจากการขายไฟฟาและ/
หรือไอน้ํา (พันบาท)
โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง
ชั่วโมงการจายไฟฟาและไอน้ํา
(ชม.)
รายไดจากการขายไฟฟาและ/
หรือไอน้ํา (พันบาท)
หมายเหตุ:
(1)

ตารางขางตนแสดงดัชนีความพรอมของโรงไฟฟาบีแอลซีพีเนื่องจากโรงไฟฟาบีแอลซีพีไดรับคาความพรอมจายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟาที่เกี่ยวของ ในขณะที่ดัชนีความพรอมของ
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน และโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงไมไดแสดงในตารางขางตน เนื่องจากรายไดจากการขายไฟฟาของโรงไฟฟาดังกลาวไมได
ขึ้นอยูกับความพรอมในการจายไฟฟาของแตละโรงไฟฟา

(2)

ดัชนีความพรอมจะเกินกวารอยละ 100.0 เมื่อโรงไฟฟาดําเนินงานเกินกวาจํานวนชั่วโมงตามสัญญาที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาที่เกี่ยวของ

(3)

ชั่วโมงการจายไฟฟาของโรงไฟฟาบีแอลซีพีมาจากชั่วโมงการจายไฟฟาเฉลี่ยของหนวยผลิตไฟฟาบีแอลซีพีหนวยที่ 1 และหนวยผลิตไฟฟาบีแอลซีพีหนวยที่ 2

(4)

รายไดจากการขายไฟฟาจากบจ. บีแอลซีพี จะไมถูกบันทึกเปนรายไดจากการขายและการใหบริการในผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แตจะรับรูเปนสวนแบงกําไรจากการรวมคา

(5)

รายไดจากการขายไอน้ําโดยโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งรวมถึงรายไดจากการขายน้ํารอนและน้ําเย็นซึ่งไดมาจากไอน้ําที่ผลิตโดยโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง

(6)

รายไดจากการขายไอน้ําโดยโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานรวมถึงรายไดจากการขายน้ํารอนซึ่งไดมาจากไอน้ําที่ผลิตโดยโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน

16.3.3 อุปสงคของไฟฟาและไอน้ําในตลาด
รายไดจากการขายและการใหบริการและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบอยางมากจากอุปสงค
ของไฟฟาและไอน้ํา โดยแมวา บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาจะไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวที่มีการตกลงกําลัง
การผลิตไฟฟาไวลวงหนาก็ตาม แตปริมาณไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ ที่ขายในประเทศจีนยังขึ้นอยูกับอุปสงคของไฟฟา
และไอน้ําในตลาดที่มีความผันผวน
เนื่องจากบริษัทฯ เรียกเก็บคาตอบแทนจากผูรับซื้อไฟฟาและไอน้ําในประเทศจีนจากปริมาณการจําหนาย
ไฟฟาและไอน้ําตามความเปนจริง ปริมาณการจําหนายจึงเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดรายไดจากการขายของบริษัทฯ
ซึ่งปริมาณการจําหนายนี้ไดรับผลกระทบจากอุปสงคและอุปทานของไฟฟาและไอน้ํา รวมถึงสภาวะทั่วไปของตลาด
พลังงานในประเทศจีน โดยในประเทศจีน บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ขึ้นอยูกับขอตกลงการจัดสรร การรับซื้อไฟฟา
รายปซึ่งหนวยงานราชการประจําจังหวัดของพื้นที่ที่โครงการผลิตไฟฟาแตละโครงการตั้งอยูเปนผูกําหนดปริมาณไฟฟาที่
คาดการณไว โดยการกําหนดปริมาณไฟฟาดังกลาวขึ้นอยูกับการประเมินของหนวยงานราชการประจําจังหวัดเกี่ยวกับ
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อุปสงค สภาวะตลาด และอุปทานของไฟฟาในพื้นที่ สําหรับสัญญาซื้อขายไอน้ําของบริษัทฯ ในประเทศจีนมีการกําหนด
ปริมาณการรับซื้อรายปขั้นต่ํา ทั้งนี้ การจําหนายไอน้ําในปริมาณที่มากขึ้นจะสงผลใหรายไดจากการขายไอน้ําของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้น
อยางไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อวามีหลายปจจัยที่ชวยบรรเทาความเสี่ยงจากอุปสงคของไฟฟาและไอน้ําในตลาดที่มี
ความผั นผวน เชน บริษั ทฯ เปนผูจํ าหนายไฟฟ าและไอน้ําใหแกภาคครั วเรือ นเพีย งรายเดียวในเขตเจิ้ง ติ้ง และเขต
หลวนหนาน และบริษัทฯ ยังเปนผูจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหแกภาคครัวเรือนเพียงรายเดียวใหแกผูรับซื้อของบริษัทฯ ใน
เขตโจวผิงดวย อยางไรก็ตาม การจําหนายไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ ยังคงขึ้นอยูกับอุปสงคในพื้นที่ที่โครงการผลิต
ไฟฟาแตละโครงการตั้งอยู ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในอุปสงคของไฟฟาและไอน้ําในพื้นที่นั้น ๆ จึงอาจสงผลกระทบสําคัญ
ตอปริมาณการจําหนายของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดจากการขายและการใหบริการ รวมถึงผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
16.3.4 อัตราคาไฟฟาและไอน้ํา (Tariff)
การเปลี่ยนแปลงอัตราคาไฟฟาและไอน้ําอาจสงผลกระทบสําคัญตอกําไรของบริษัทฯ โดยแมวาบจ. บีแอลซีพี
และบริษัทหงสาไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวซึ่งอัตราคาไฟฟาภายใตสัญญาดังกลาวสําหรับระยะเวลาตาม
สัญญาไดถูกกําหนดไวลวงหนา แตอัตราคาไฟฟาและไอน้ําสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีนยังขึ้นอยูกับ
การปรับเปลี่ยนเปนรายป
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟารายปในประเทศจีน อัตราคาไฟฟาจะถูกกําหนดโดยหนวยงานกําหนดราคาทองถิ่น
ที่เกี่ยวของและคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติจีน ซึ่งจะปรับเปลี่ยนอัตราคาไฟฟาทุกป โดยจากประสบการณที่
ผานมาของบริษัทฯ และนโยบายพลังงานในปจจุบันของประเทศจีน บริษัทฯ เชื่อวาอัตราคาไฟฟาถูกปรับเปลี่ยนเพื่อ
สะทอนความเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิง ซึ่งชวยลดผลกระทบที่คาดวาจะไดรับจากความผันผวนของราคาถานหิน
โดยในทํานองเดียวกัน สัญญาซื้อขายไอน้ําของบริษัทฯ ในประเทศจีนก็มีขอกําหนดสําหรับการปรับเปลี่ยนอัตราคาไอน้ํา
เปนครั้งคราวเพื่อสะทอนปจจัยตาง ๆ รวมถึงความผันผวนของราคาถานหินและอัตราคาไอน้ําที่กําหนดโดยหนวยงาน
กําหนดราคาทองถิ่น ดังนั้น แมวาอัตราคาไฟฟาและไอน้ําจะมีความผันผวน การดําเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีนที่
ผานมายังคงไดรับกําไรอยางตอเนื่อง
ตารางตอไปนี้แสดงอัตราคาไฟฟาและไอน้ําเฉลี่ยและตนทุนถานหินเฉลี่ย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับ
รอบระยะเวลาที่ระบุไว
รอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555
ตนทุนถานหินเฉลี่ย
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) (หยวน/ตัน) (1)
อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย (หยวน/กิโลวัตต-ชั่วโมง)
อัตราคาไอน้ําเฉลี่ย
(หยวน/ตัน)

รอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558

2557

740
0.4308

579
0.4252

493
0.4156

524
0.4148

422
0.4106

106

96

91

91

88

หมายเหตุ:
ตนทุนถานหินเฉลี่ยคิดโดยการนําตนทุนถานหินทั้งหมดหารดวยคาสมมติของจํานวนถานหินทั้งหมดที่มีคาปริมาณความรอน 7,000 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัมที่จําเปนตองใชสําหรับการผลิตไฟฟาซึ่ง
เปนคามาตรฐานที่ใชกันทั่วไปในตลาดถานหินในประเทศจีน ในการนี้ จํานวนถานหินที่ซื้อมาไดรับการปรับโดยการคูณดวยอัตราของคาปริมาณความรอนที่แทจริงของถานหินที่ใชหารดวยคา
ปริมาณความรอนของถานหินมาตรฐาน (Standard Coal)
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อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับอัตราคาไฟฟาและไอน้ําของรัฐบาลของประเทศจีนในทางลบ เชน
ความลาชาในการปรับอัตราคาไฟฟาและไอน้ําหรือการที่รัฐบาลไมปรับอัตราดังกลาวเพื่อใหสะทอนถึงราคาถานหินที่
เพิ่ ม ขึ้ น อาจส ง ผลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ รายได จ ากการขายและการให บ ริ ก ารของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไมสามารถสงผานการเปลี่ยนแปลงของตนทุนถานหินไปยังผูรับซื้อไฟฟาและ
ไอน้ําของบริษัทฯ ไดหรือสงผานไดเพียงบางสวน
16.3.5 การจัดหาและตนทุนถานหิน
บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการหลักจากการขายไฟฟาที่ผลิต
โดยโรงไฟฟาพลังงานรวม ดังนั้น ความผันผวนของราคาถานหิน ความไมตอเนื่องของการจัดหาถานหิน และความไม
เพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการขนสงถานหินอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ผูจัดหาถานหินหลักของบจ. บีแอลซีพี คือ บริษัทเอซีเอช ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทริโอตินโต ซึ่งเปนหนึ่งใน
ผูนําในธุรกิจเหมืองแรของโลกที่มุงเนนการดําเนินงานดานการสํารวจ ขุดเจาะ และสกัดทรัพยากรแร ซึ่งรวมถึงถานหิน
ดวย โดยภายใตสัญญาจัดหาถานหินของบีแอลซีพี บริษัทเอซีเอช ไดตกลงที่จะจัดหาถานหินใหแกบจ. บีแอลซีพี ตลอด
ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพี ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการสินคาคงคลังบจ. บีแอลซีพี จะดํารงปริมาณ
ถานหินไวใหเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟาเปนระยะเวลา 30 วัน อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการจัดหาถานหิน
หากเกิดความไมตอเนื่องของการจัดหาถานหินโดยบริษัทเอซีเอช ในกรณีที่บริษัทเอซีเอชไมสามารถสงมอบถานหินได
ตามกําหนด บจ. บีแอลซีพีอาจมีถานหินไมเพียงพอตอการผลิตไฟฟาและอาจทําใหความพรอมจายไฟฟาของโรงไฟฟา
บีแอลซีพีลดลง และโรงไฟฟาบีแอลซีพีอาจไมสามารถแจงไดวามีความพรอมจายไฟฟา โดยเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
ดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ
นอกจากนี้ แมวาโรงไฟฟาบีแอลซีพีจะสามารถผลักภาระตนทุนเชื้อเพลิงใหแกกฟผ. ไดในรูปของคาพลังงาน
ไฟฟา แตคาพลังงานไฟฟาดังกลาวภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพีไดถูกกําหนดไวลวงหนาสวนหนึ่งจาก
สมมติฐานของประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟา (Assumed heat rate efficiency) ของโรงไฟฟาบีแอลซีพีดวย
ถานหินที่มีคาความรอน (Gross calorific value) ตามที่กําหนด ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทเอซีเอช สงมอบถานหินที่มีคา
ความรอนต่ํากวาที่กําหนด บจ. บีแอลซีพี อาจจําเปนตองใชถานหินในจํานวนมากขึ้นเพื่อผลิตไฟฟาใหไดปริมาณตามที่
กําหนด และไมสามารถผลักภาระที่เพิ่มขึ้นดังกลาวใหแกกฟผ. ได อยางไรก็ดี ภายใตสัญญาจัดหาถานหินของบีแอลซีพี
ถานหินที่บริษัทเอซีเอชจัดสงให บจ. บีแอลซีพี จะตองเปนถานหินตามที่กําหนดไวในสัญญาเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อคงไวซึ่ง
ความตอเนื่องของคุณภาพของถานหิน บจ. บีแอลซีพี อาจไมรับการสงมอบถานหินที่ไมเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
โดย บจ. บีแอลซีพี อาจใหบริษัทเอซีเอชสงมอบถานหินตามที่กําหนดในสัญญาแทนถานหินที่ไมไดมาตรฐานดังกลาว ซึ่ง
หากบริษัทเอซีเอชไมสามารถนําสงถานหินที่ตองสงมอบทดแทนดังกลาวได บจ. บีแอลซีพีมีสิทธิที่จะจัดซื้อถานหินจาก
แหลงอื่นโดยบริษัทเอซีเอช จะตองรับผิดชอบตอคาใชจายตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่บจ. บีแอลซีพี ตองจายตามสัญญา
แมวาถานหินลิกไนตทั้งหมดที่ตองใชสําหรับโรงไฟฟาหงสาจะถูกจัดหาจากเหมืองถานหินลิกไนตหงสา ซึ่ง
ผลผลิตที่ไดจากเหมืองถานหินลิกไนตหงสาดังกลาวจะนํามาใชสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟาหงสาเทานั้น แตอาจมี
เหตุการณที่อาจกอใหเกิดความไมตอเนื่องของการผลิตถานหินลิกไนต ซึ่งรวมถึงสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวยหรือภัย
ธรรมชาติ ฝนตกหนัก อัคคีภัย อุทกภัย แผนดินไหว ความบกพรองของอุปกรณที่ไมอาจคาดการณไดและปญหาเกี่ยวกับ
การบํารุงรักษา ความขัดของในการจัดหาวัสดุและวัตถุดิบที่สําคัญ เชน วัตถุระเบิด เชื้อเพลิง และอะไหลสํารอง เปนตน
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ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นดินและความไมมั่นคงทางธรณีเทคนิคของบอเหมือง และความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณปริมาณถานหินลิกไนตสํารอง ปจจัยใดปจจัยหนึ่งขางตนอาจกอใหเกิดความไมตอเนื่องในการจัดหาถานหิน
ลิกไนตแกโรงไฟฟาหงสา
ในประเทศจีน บริษัทฯ ซื้อถานหินสําหรับโรงไฟฟาของบริษัทฯ ในตลาดซื้อขายทันที (Spot market) และราคา
ถานหินในประเทศจีนที่ผานมามีความผันผวนในแตละป อยางไรก็ตาม กําไรของบริษัทฯ ที่ไดจากโรงไฟฟาในประเทศจีน
จะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาถานหินมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ ในการ
สง ผานต นทุ น สําหรั บ ราคาถานหิ น ไปยัง ลูก ค าของบริ ษั ทฯ โปรดพิจ ารณาในรายละเอีย ดเพิ่ม เติม ในสว นที่ 2.4.16
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.3.4 อัตราคาไฟฟาและไอน้ํา
16.3.6 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เปนผลมาจากธุรกรรมตาง ๆ ที่อยูใน
รูปแบบของสกุลเงินอื่นที่ไมใชสกุลเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ สกุลเงินที่บริษัทยอยของ
บริษัทฯ ใชดําเนินงานในประเทศจีนคือสกุลเงินหยวน ในกรณีที่การดําเนินงานของบริษัทยอยในประเทศจีนของบริษัทฯ มี
กําไร การออนคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินหยวนมีแนวโนมที่จะสงผลบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และตอ
การแปลงคาเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนั้น บริษัทยอยในประเทศจีนของบริษัทฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
เพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีน การออนคาของเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมที่
จะทําใหดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ สูงขึ้นและการแข็งคาของเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมที่จะทําให
ดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ ลดลง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่บจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสา เผชิญนั้นไดรับการ
บรรเทาดวยโครงสรางการชําระคาตอบแทนที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟาที่เกี่ยวของ ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของ
บจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสา คาความพรอมจายไฟฟาที่บจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสา จะไดรับจากกฟผ. จะเปนสกุล
เงินบาท โดยการคํานวณคาความพรอมจายไฟฟาบางสวนอางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอสกุล
เงินบาทในขณะนั้น ดังนั้น บจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสา ไดรับการปองกันความเสี่ยงจากการออนคาของเงินบาทเมื่อ
เที ย บกั บ เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ ผ า นการที่ ค า ความพร อ มจ า ยไฟฟ า บางส ว นอ า งอิ ง กั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย น นอกจากนี้
บจ. บี แ อลซี พี ใ ช ส กุ ล เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ เป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเมื่อแปลงคาเงินดอลลารสหรัฐมาเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
16.4

รายละเอียดรายการที่สําคัญในงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ

16.4.1 รายไดจากการขายและการใหบริการ
รายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ ในปจจุบันประกอบดวยรายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ําที่
ผลิตโดยโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน และโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง รวมถึงรายได
จากการขายและการใหบริการอื่น รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ ถูกบันทึกตามปริมาณไฟฟาและไอน้ํา
สุทธิที่จําหนายได รวมถึงอัตราคาไฟฟาและไอน้ําที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ําที่เกี่ยวของและที่ไดรับการ
อนุมัติโดยหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
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ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ ตามแหลงเงินไดสําหรับรอบ
ระยะเวลาที่ระบุไว:
2555
พันบาท
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ไฟฟา
โรงงานไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง
โรงงานไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน
โรงงานไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง
รายไดจากการขายไฟฟารวม
ไอน้ํา
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง(1)
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน(2)
โรงงานไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง
รายไดจากการขายไอน้ํารวม
รายไดจากการขายและการใหบริการ
อื่น
รวมรายไดจากการขายและการ
ใหบริการรวม

รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
รอยละ
พันบาท
รอยละ

2557
พันบาท

รอยละ

รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
พันบาท
รอยละ
พันบาท
รอยละ

620,831
1,093,355
1,261,341
2,975,527

10.9
19.2
22.2
52.4

652,431
1,124,528
1,381,232
3,158,191

11.1
19.1
23.5
53.7

683,144
1,177,421
1,159,571
3,020,136

12.5
21.5
21.2
55.2

337,243
646,204
645,086
1,628,533

11.2
21.4
21.4
54.1

395,345
638,045
558,613
1,592,003

13.8
22.3
19.6
55.8

637,145
313,331
1,578,845
2,529,321

11.2
5.5
27.8
44.5

574,633
331,984
1,586,708
2,493,325

9.8
5.6
27.0
42.4

644,031
377,814
1,123,778
2,145,623

11.8
6.9
20.5
39.2

373,689
203,787
700,797
1,278,273

12.4
6.8
23.3
42.4

407,993
191,564
514,396
1,113,953

14.3
6.7
18.0
39.0

178,051

3.1

226,001

3.8

303,006

5.5

105,932

3.5

149,203

5.2

5,682,899

100.0

5,877,517

100.0

5,468,765

100.0

3,012,738

100.0

2,855,159

100.0

หมายเหตุ:
(1)

รายไดจากการขายไอน้ําโดยโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งรวมถึงรายไดจากการขายน้ํารอนและน้ําเย็นซึ่งไดมาจากไอน้ําที่ผลิตโดยโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง

(2)

รายไดจากการขายไอน้ําโดยโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานรวมถึงรายไดจากการขายน้ํารอนซึ่งไดมาจากไอน้ําที่ผลิตโดยโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน

รายไดสวนหนึ่งจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ มาจากปริมาณไฟฟาและไอน้ําที่บริษัทฯ ผลิตและ
ขายใหกับผูรับซื้อ ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณไฟฟาและไอน้ําที่ขายโดยบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว
2555
การจายไฟฟา (เมกะวัตตชั่วโมง)
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง(1)
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน
โรงไฟฟาพลังงานรวม
โจวผิง
การจายไฟฟารวม
(เมกะวัตต-ชั่วโมง)
การจายไอน้ํา (ตัน)
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง(2)
โรงไฟฟาพลังงานรวม
หลวนหนาน(2)
โรงไฟฟาพลังงานรวม
โจวผิง
การจายไอน้ํารวม (ตัน)

รอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2557

รอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558

319,160
516,608

326,011
519,839

327,165
521,213

160,419
284,550

199,822
273,840

600,819

649,989

522,546

295,480

248,368

1,436,587

1,495,839

1,370,924

740,449

722,030

1,053,078

977,525

1,037,719

599,188

636,478

750,900

746,631

855,632

470,319

493,585

3,172,651
4,976,629

3,505,321
5,229,477

2,542,722
4,436,073

1,572,701
2,642,208

1,223,933
2,253,996

หมายเหตุ:
(1)

การเพิ่มขึ้นของการจายไฟฟาและไอน้ําโดยโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งระหวางรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทียบกับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2558 เปนผลโดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของกําลังการผลิตติดตั้งของบริษัทฯ ในเดือนมกราคม 2558 ซึ่งเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาขึ้นอีก 25.0 เมกะวัตต และเพิ่มกําลังการผลิตไอน้ํา
ขึ้นอีก 260.0 ตันตอชั่วโมง

(2)

ปริมาณการจําหนายไอน้ํารวมถึงไอน้ําที่ใชในการผลิตน้ํารอนและน้ําเย็นเพื่อขายดวย
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16.4.2 รายไดจากการขายไฟฟา
บริษัทฯ จําหนายไฟฟาที่ผลิตจากโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน และโรงไฟฟา
พลังงานรวมโจวผิงใหแกบริษัทที่ดําเนินการเกี่ยวกับเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาทองถิ่นตามสัญญาซื้อขายไฟฟารายป โดย
สัญญาซื้อขายไฟฟารายปมักจะกําหนดประมาณการปริมาณไฟฟาที่จะจําหนายในแตละเดือนของป และจะมีการปรับ
จํานวนไฟฟาที่ขายไดจริงตามปจจัยตาง ๆ เชน การหยุดดําเนินงานนอกแผนและความไมเพียงพอของเชื้อเพลิงที่ไม
สามารถคาดการณได โดยสัญญาซื้อขายไฟฟารายปมีการกําหนดอัตราคาไฟฟาคงที่ตอกิโลวัตต-ชั่วโมงสําหรับปนั้น ๆ ซึ่ง
ตองไดรับการอนุมัติโดยหนวยงานกําหนดราคาในทองถิ่นที่เกี่ยวของและคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติจีน
โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงไดทําสัญญาเพื่อเปนผูจําหนายไฟฟารายเดียวใหแกผูรับซื้อไฟฟา คือ บริษัท
ฉีซิงและบริษัทซีหวาง
16.4.3 รายไดจากการขายไอน้ํา
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายไอน้ํากับองคกรของรัฐ ผูประกอบการอุตสาหกรรม ผูประกอบการเชิงพาณิชย
และผู บ ริ โ ภคในครั ว เรื อ น เพื่ อ จํ า หน า ยไอน้ํ า ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จากโรงไฟฟ า พลั ง งานร ว มเจิ้ ง ติ้ ง โรงไฟฟ า พลั ง งานร ว ม
หลวนหนาน และโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง โดยบริษัทฯ คิดคาตอบแทนโดยอางอิงกับอัตราคาไอน้ําที่กําหนดโดย
หนวยงานกําหนดราคาในพื้นที่ที่เกี่ยวของ หรืออางอิงกับอัตราคาไอน้ําที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไอน้ํา ในกรณีที่ไดมีการ
เจรจาอัตราคาไอน้ําไวลวงหนาแลว ทั้งนี้ อัตราคาไอน้ําที่ตกลงไวลวงหนานั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตขึ้นอยู
กับราคาถานหินในตลาด
นอกจากนั้น โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งยังจําหนายน้ํารอนและน้ําเย็นที่ไดจากไอน้ําที่ผลิตโดยโรงไฟฟา และ
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานยังจําหนายน้ํารอนที่ไดจากไอน้ําที่ผลิตโดยโรงไฟฟา
อนึ่ง โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งเปนผูจําหนายไอน้ําและน้ํารอนใหแกภาคครัวเรือนเพียงรายเดียวในเขตเจิ้งติ้ง
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานเปนผูจําหนายไอน้ําและน้ํารอนใหแกภาคครัวเรือนเพียงรายเดียวในเขตหลวนหนาน
และโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงเปนผูจําหนายไอน้ําใหแกภาคครัวเรือนเพียงรายเดียวใหแกผูรับซื้อไอน้ํา คือ บริษัท
ซีหวาง
16.4.4 รายไดจากการขายและการใหบริการอื่น
รายไดจากการขายและการใหบริการอื่นของบริษัทฯ สวนใหญประกอบดวย:
(ก)

คาธรรมเนียมการเชื่อมตอ ในเขตเจิ้งติ้งและเขตหลวนหนาน บริษัทฯ คิดคาธรรมเนียมลูกคาใหม
สําหรับการเชื่อมตออุปกรณสงไอน้ําไปยังลูกคาของบริษัทฯ

(ข)

การจําหนายเถาลอยและเถาหนัก ระหวางกระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ํา เถาลอยจะถูกดักจับ
ออกจากไอเสียที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมถานหินโดยเครื่องดักจับฝุนไฟฟาสถิตในโรงไฟฟา และ
เถาหนักจะตกลงสูดานลางของเตาเผาหมอไอน้ํา บริษัทฯ ดําเนินการจัดเก็บทั้งเถาลอยและเถาหนัก
เพื่อ จําหน ายให แก ผูรั บซื้อ ซึ่ง จะนําเถ าดั งกลาวไปใช ในการผลิตปูน ซีเ มนต ใชเ ปน ปุย หรือ เพื่ อ
วัตถุประสงคอื่น

(ค)

เงินสนับสนุน บริษัทฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแหงประเทศจีนเพื่อใชในการดําเนินงานให
เปนไปตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น ในกรณีที่อัตราคาไฟฟาไมสามารถสะทอน
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาถานหินไดอยางเพียงพอ บริษัทฯ อาจไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแหง
ประเทศจีนเปนกรณี ๆ ไป
(ง)

รายได จ ากการให บ ริ ก าร บริ ษั ท ฯ ได รั บ รายได จ ากการให บ ริ ก ารด า นบริ ห ารจั ด การแก
กลุมบริษัทบานปู

16.4.5 ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุ นขายและการให บริก ารของบริษัท ฯ ประกอบด วยคาเชื้อเพลิง คาใชจ ายในการดําเนิน งานและการ
บํารุงรักษา คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดของตนทุนขายและการใหบริการสําหรับ
แตละโรงไฟฟาของบริษัทฯ

2555
พันบาท
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง
เชื้อเพลิง
การดําเนินงานและ
การบํารุงรักษา
คาเสื่อมราคาและ
คาตัดจําหนาย
ตนทุนขายและการ
ใหบริการ
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน
เชื้อเพลิง
การดําเนินงานและ
การบํารุงรักษา
คาเสื่อมราคาและ
คาตัดจําหนาย
ตนทุนขายและการ
ใหบริการ
โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง
เชื้อเพลิง
การดําเนินงานและ
การบํารุงรักษา
คาเสื่อมราคาและ
คาตัดจําหนาย
ตนทุนขายและการ
ใหบริการ
รวม
เชื้อเพลิง
การดําเนินงานและ
การบํารุงรักษา
คาเสื่อมราคาและ
คาตัดจําหนาย
รวมตนทุนขายและ
การใหบริการ

รอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท

2557
พันบาท

รอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
พันบาท
พันบาท

761,901

654,127

566,413

304,092

266,098

194,667

160,606

220,068

104,174

115,557

100,095

104,333

150,314

75,261

81,701

1,056,663

919,065

936,795

483,527

463,355

950,764

760,707

664,102

358,932

310,481

169,734

171,102

239,612

136,363

144,420

165,704

173,108

191,754

96,114

97,560

1,286,201

1,104,917

1,095,468

591,409

552,462

2,017,449

1,754,333

1,223,911

750,795

532,629

225,512

372,211

277,545

159,889

128,799

137,299

143,128

152,884

76,645

79,468

2,380,261

2,269,672

1,654,340

987,329

740,895

3,730,114

3,169,167

2,454,426

1,413,818

1,109,208

589,913

703,918

737,224

400,426

388,776

403,098

420,569

494,952

248,020

258,728

4,723,125

4,293,654

3,686,602

2,062,264

1,756,712
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(ก)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

เชื้อเพลิง

บริษัทฯ ใชถานหินเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 2556 และ 2557 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2558 ตนทุนการซื้อถานหิน
คิดเปนรอยละ 79.0 73.8 66.6 68.6 และ 63.1 ของตนทุนขายและการใหบริการทั้งหมด ตามลําดับ ซึ่งเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับการลดลงของราคาถานหินในชวงระยะเวลาดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ซื้อถานหินตามจํานวนที่ตองการในตลาด
ซื้อขายทันที (Spot market)
ตารางตอไปนี้แสดงตนทุนถานหินเฉลี่ย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว
รอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
(หยวน/ตัน)

2555
(หยวน/ตัน)
ตนทุนถานหินเฉลี่ย
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

740

รอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
(หยวน/ตัน)
(หยวน/ตัน)

2557
(หยวน/ตัน)

579

493

524

422

ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดคาเชื้อเพลิงของบริษัทฯ คือ ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ วัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟาจากอัตราการใชเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟาและไอน้ํา (Heat rate) ซึ่งแสดงถึง
พลังงานความรอนที่ตองใชสําหรับการผลิตไฟฟาหรือไอน้ําหนึ่งหนวย ยิ่งอัตราการใชเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟาและไอน้ําต่ํา
การใช ถานหิ นสําหรั บการผลิตไฟฟาและไอน้ํ าก็ยิ่งน อยลง และในทํานองกลั บกัน ตารางตอ ไปนี้แสดงอัตราการใช
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟาและไอน้ําของโรงงานไฟฟาของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว
2555
(กิโลจูล/กิโลวัตตชั่วโมง)
อัตราการใชเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟาและไอน้ํา

(ข)

5,459

รอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
(กิโลจูล/กิโลวัตตชั่วโมง)

2557
(กิโลจูล/กิโลวัตตชั่วโมง)

5,448

5,630

รอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
(กิโลจูล/กิโลวัตต(กิโลจูล/กิโลวัตตชั่วโมง)
ชั่วโมง)
5,333

5,507

การดําเนินงานและการบํารุงรักษา

บริษัทฯ ควบคุมการดําเนินงานและการบํารุงรักษาใหโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟาพลังงาน
รวมหลวนหนาน และโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง และในบางกรณีอาจวาจางผูรับจางซึ่งเปนบุคคลภายนอกสําหรับการ
ดําเนินงานและการซอมบํารุงครั้งใหญ คาใชจายในการดําเนินงานและการบํารุงรักษาสวนใหญประกอบดวยคาใชจายที่
ไมเกี่ยวกับบุคลากรและเกี่ยวของกับการบํารุงรักษาโรงไฟฟาและอุปกรณ สายเคเบิล ทอสง และอาคารที่ใชสําหรับการสง
และจายไฟฟา รวมถึงคาใชจายในการวาจางบริษัทภายนอกในการดําเนินงานและการบํารุงรักษาดวย
(ค)

คาเสื่อมราคา

คาเสื่อมราคาสวนใหญประกอบดวยคาเสื่อมราคาที่คํานวณแบบเสนตรงของสายเคเบิล หมอแปลง
สวิตชเกียร ทอสง โรงไฟฟา เครื่องจักร สิทธิการเชาในที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งใชสําหรับการผลิตและจําหนายไฟฟาและ
ไอน้ําตามอายุการใชงานที่ไดประมาณการไว
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(ง)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

คาตัดจําหนาย

คาตัดจําหนายสวนใหญเกี่ยวของกับทรัพยสินที่ไมมีตัวตน เชน คาตัดจําหนายของสิทธิในการใช
ที่ดินสําหรับโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน และโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง
16.4.6 คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยคาตอบแทนพนักงาน คาใชจายสํานักงานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก คาสิทธิในการใชที่ดินและคาธรรมเนียมอื่น ๆ คาธรรมเนียมวิชาชีพ คาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวรที่ไมใช
โรงไฟฟา เชน อาคารสํานักงาน คาตัดจําหนายของตนทุนในการซื้อกิจการที่สูงกวามูลคายุติธรรมและอื่น ๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจางบริหาร (Management Service Agreement) กับ บมจ. บานปู เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยภายใตสัญญาดังกลาว บมจ. บานปู ในฐานะผูรับจางตามสัญญามีหนาที่ในการใหคําปรึกษา
และชวยเหลือในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.8 ขอมูล
สําคัญอื่น ๆ ขอ 8.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญา
ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว

คาตอบแทนพนักงาน
คาใชจายสํานักงานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก
คาสิทธิในการใชที่ดินและ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
อื่น ๆ
คาใชจายในการบริหาร

รอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
พันบาท
พันบาท
477,401
357,666

2557
พันบาท
465,070

รอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
พันบาท
พันบาท
187,949
182,586

147,909

115,321

104,503

50,530

42,498

52,975
22,048
107,753
54,982
863,070

61,526
19,954
103,016
72,315
729,798

63,427
91,136
55,456
75,948
855,539

45,012
14,001
28,711
32,262
358,466

48,293
28,283
27,657
25,396
354,713

16.4.7 เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายไดจากเงินปนผลที่ไดรับจาก บมจ. เอราวัณ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนคิดเปนสัดสวน
รอยละ 0.56 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด โดยรายไดจากเงินปนผลดังกลาวจายตามสัดสวนการลงทุน
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดโอนเงินลงทุนใน บมจ. เอราวัณดังกลาวใหแกบมจ. บานปูในราคาตลาดในเดือนกันยายน
2558
16.4.8 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ ประกอบดวยดอกเบี้ยที่ไดรับจากเงินฝากและตราสารทางการเงินซึ่งบริษัทฯ ใชเพื่อ
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการเงินสดทั่วไป รวมถึงดอกเบี้ยที่ไดรับจากบัญชีสํารองซึ่งบริษัทฯ ตองดํารงไวภายใต
ขอตกลงสินเชื่อโครงการของบริษัทฯ
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

16.4.9 รายไดคาบริหารจัดการและอื่น ๆ
รายไดคาบริหารจัดการและอื่น ๆ รวมถึงคาธรรมเนียมในการใหคําปรึกษาและคาบริหารจัดการที่ไดรับจาก
คูสัญญาที่เกี่ยวของ เชน บจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสา สําหรับการที่บริษัทฯ ใหบริการใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงไฟฟาและเรื่องอื่น ๆ
16.4.10 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทฯ จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยสวนใหญประกอบดวยกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไมเกิดขึ้นจริงจากรายไดและรายจายในสกุลเงินอื่นซึ่งไมใชสกุลเงินบาท โดยสกุลเงินที่
มีผลกระทบตอบริษัทฯ ไดแก เงินดอลลารสหรัฐ เงินหยวน และเงินเยน
16.4.11 ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืม ดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ ไมรวมดอกเบี้ยระหวาง
การกอสรางที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนสําหรับทรัพยสินที่เขาเงื่อนไขบางรายการ สวนใหญไดแกโรงไฟฟาของบริษัทฯ
โดยดอกเบี้ยดังกลาวไดถูกรวมเปนราคาทุนของทรัพยสินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย
16.4.12 ตนทุนทางการเงินอื่น
ตนทุนทางการเงินอื่นของบริษัทฯ นั้นรวมถึงตนทุนการกูยืมที่ไมใชดอกเบี้ย เชน คาธรรมเนียมลวงหนา และ
คาธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับการขอวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ
16.4.13 ภาษีเงินได
คาใชจายที่เปนภาษีเงินไดของบริษัทฯ ประกอบดวยภาษีเงินไดงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ภาษีที่
จัดเก็บจากเงินไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุน เวนแตในกรณีที่ธุรกรรมนั้น ๆ ถูกรับรูในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่ง
ในกรณีดังกลาว ผลทางภาษีที่เกี่ยวของจะรับรูในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือในสวนของผูถือหุน
16.4.14 สวนแบงกําไรจากการรวมคา
สวนแบงกําไรจากการรวมคาของบริษัทฯ สวนใหญประกอบดวยสวนแบงกําไรที่ไดรับจากบจ. บีแอลซีพีใน
ระหวางรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 2557 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.3.1 กําไรหรือ
ขาดทุนของกิจการรวมคา
16.4.15 กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
บริษัทฯ บันทึกกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายที่เกี่ยวของกับกําไรและขาดทุนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริงของหุนใน บมจ. เอราวัณที่บริษัทฯ ถืออยูซึ่งมีการปรับมูลคาสินทรัพยตามวิธีราคาตลาด ณ วันสุดทายของ
แตละงวด
16.4.16 สวนแบงกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากการรวมคา
บริษัทฯ บันทึกสวนแบงกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากการรวมคาที่เกี่ยวของกับกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
จริงของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยบริษัทหงสาที่มีการปรับมูลคาตามวิธีราคาตลาด โดยเปนสวนหนึ่งของ
มาตรการปองกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยของบริษัทหงสา
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

16.4.17 ผลตางจากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน
เนื่องจากสกุลเงินที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินงาน คือ สกุลเงินบาท บริษัทฯ แปลงผลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยและกิจการรวมคาที่ถูกกําหนดเปนสกุลเงินอื่นซึ่งไมใชสกุลเงินบาทใหเปนสกุลเงินบาท ผลการดําเนินงานของ
บจ. บี แ อลซี พี และบริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ฯ ในประเทศจี นได จั ดทํ า ขึ้ น โดยใช ส กุ ล เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ และเงิ น หยวน
ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกรายไดเมื่อสกุลเงินที่ไมใชเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท และบริษัทฯ บันทึก
รายจายเมื่อสกุลเงินที่ไมใชเงินบาทออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินบาท
16.5

ผลการดําเนินงาน

ตารางตอไปนี้สรุปผลการดําเนินงานรวมสําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว โดยแสดงทั้งในจํานวนเต็มและอัตรา
รอยละของรายไดจากการขายและการใหบริการทั้งหมด
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
พันบาท

2556
รอยละ

พันบาท

2557
รอยละ

พันบาท

2557
รอยละ

พันบาท

2558
รอยละ

พันบาท

รอยละ

รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ

5,682,899
(4,723,125)

100.0
(83.1)

5,877,517
(4,293,654)

100.0
(73.1)

5,468,765
(3,686,602)

100.0
(67.4)

3,012,738
(2,062,264)

100.0
(68.5)

2,855,159
(1,756,712)

100.0
(61.5)

กําไรขั้นตน
คาใชจายในการบริหาร
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาบริหารจัดการและอื่น ๆ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยจาย
ตนทุนทางการเงินอื่น
สวนแบงกําไรจากการรวมคา

959,774
(863,070)
2,260
21,968
563,516

16.9
(15.2)
0.0
0.4
9.9

1,583,863
(729,799)
360
22,216
323,606

26.9
(12.4)
0.0
0.4
5.5

1,782,163
(855,540)
2,099
27,849
327,391

32.6
(15.6)
0.0
0.5
6.0

950,474
(358,466)
2,099
11,529
170,628

31.5
(11.9)
0.1
0.4
5.7

1,098,447
(354,713)
554
28,057
173,365

38.5
(12.4)
0.0
1.0
6.1

3,430
(90,823)
(6,354)
1,776,287

0.1
(1.6)
(0.1)
31.3

36,537
(36,909)
(6,379)
1,819,452

0.6
(0.6)
(0.1)
31.0

(7,851)
(21,274)
(5,439)
2,158,453

(0.1)
(0.4)
(0.1)
39.5

(3,114)
(11,319)
(2,632)
1,732,868

(0.1)
(0.4)
(0.1)
57.5

3,211
(19,367)
(2,723)
925,542

0.1
(0.7)
(0.1)
32.4

กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

2,366,988
(206,895)

41.7
(3.6)

3,012,947
(385,206)

51.3
(6.6)

3,407,851
(410,490)

62.3
(7.5)

2,492,067
(201,552)

82.7
6.7

1,852,373
(274,733)

64.9
(9.6)

กําไรสําหรับป/ระยะเวลา

2,160,093

38.0

2,627,741

44.7

2,997,361

54.8

2,290,515

76.0

1,577,640

55.3

50,451

0.9

(15,625)

(0.3)

15,071

0.3

12,412

0.4

(3,989)

(0.1)

(2,079,764)

(36.6)

192,665

3.3

(35,014)

(0.6)

(96,778)

(3.2)

66,558

2.3

(274,857)

(4.8)

912,183

15.5

52,209

1.0

(190,728)

(6.3)

204,504

7.2

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับ
ป/ระยะเวลาสุทธิจากภาษี

(2,304,170)

(40.5)

1,089,223

18.5

32,266

0.6

(275,094)

(9.1)

267,073

9.4

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับ
ป/ระยะเวลา

(144,077)

(2.5)

3,716,964

63.3

3,029,629

55.5

2,015,421

66.9

1,844,713

64.7

2,085,240

36.7

2,501,641

42.6

2,876,041

52.6

2,221,908

73.8

1,511,968

53.0

74,853

1.3

126,100

2.1

121,320

2.2

68,607

2.3

65,672

2.3

2,160,093

38.0

2,627,741

44.7

2,997,361

54.8

2,290,515

76.0

1,577,640

55.3

(690,346)
546,269

(12.1)
9.6

3,602,685
114,279

61.3
1.9

2,905,622
124,005

53.2
2.3

1,960,332
55,089

65.1
1.8

1,914,593
(69,880)

67.1
2.4

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
จากภาษี
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
จากการรวมคา
ผลตางจากการแปลงคาขอมูลทาง
การเงิน

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียทีไ่ มมี
อํานาจควบคุม
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
รวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียทีไ่ มมี

สวนที่ 2.4.16 หนา 20

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556
รอยละ

พันบาท

พันบาท

2557
รอยละ

พันบาท

2557
รอยละ

พันบาท

2558
รอยละ

พันบาท

รอยละ

อํานาจควบคุม

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐาน

16.6

(144,077)

(2.5)

3,716,964

63.3

3,029,627

55.5

2,015,421

66.9

1,844,713

64.6

3.46

-

4.15

-

4.78

-

3.69

-

2.51

-

การกระทบยอดกําไรสําหรับป/ระยะเวลาเปนกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด
จําหนาย (EBITDA) และกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย ที่ถูกปรับปรุง
(Adjusted EBITDA)

ตารางขางใตนี้แสดงใหเห็นถึงการกระทบยอดกําไรสําหรับป/ระยะเวลาเปนกําไรกอนหักดอกเบีย้ ภาษี คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนาย สําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว

กําไรสําหรับป/ระยะเวลา
บวกดวย:
ภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ตนทุนทางการเงินอื่น
กํ า ไร(ขาดทุ น )สุ ท ธิ จ าก
อัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
เงิ น ป น ผลรั บ จากบริ ษั ท
อื่น
คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย
กําไรกอนหักดอกเบี้ ย
ภาษี ค า เสื่ อ มราคา
และคาตัดจําหนาย

2555
พันบาท
2,160,093

สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
2,627,741

2557
พันบาท
2,997,361

206,895
90,823
6,354

385,206
36,909
6,379

410,490
21,274
5,439

201,552
11,319
2,632

274,733
19,367
2,723

(3,430)
(21,968)

(36,537)
(22,216)

7,851
(27,849)

3,114
(11,529)

(3,211)
(28,057)

(2,260)

(360)

(2,099)

(2,099)

(554)

465,029

425,993

522,649

261,614

258,210

2,901,536

3,423,115

3,935,116

2,757,118

2,100,851

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
พันบาท
พันบาท
2,290,515
1,577,640

หมายเหตุ:
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย คํานวนโดยรวมภาษีเงินได ดอกเบี้ยจาย ตนทุนทางการเงินอื่น กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับจาก
บริษัทอื่น และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายของกําไรสําหรับป/ระยะเวลานั้น ๆ บริษัทฯ เห็นวา กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย เปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่
สําคัญ และบริษัทฯ เชื่อวา กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย ถูกนําไปใชโดยผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันและผูลงทุนจํานวนมากในการประมาณการ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย ไมอาจนํามาใชเปนตัวชี้วัดกระแสเงินสดที่แทจริงของบริษัทฯ และไมใชตัวชี้วัด
มาตรฐานตามที่กําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย การคํานวณกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย ของบริษัทฯ อาจแตกตางจากการคํานวณ
คาที่มีชื่อคลายคลึงกันของบริษัทอื่น
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ตารางขางใตนี้แสดงใหเห็นถึงการกระทบยอดกําไรสําหรับป/ระยะเวลาเปนกําไรกอนหักดอกเบีย้ ภาษี คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนายที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EBITDA) สําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว:
สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
พันบาท
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
ของบจ. บีแอลซีพี
กําไรสุทธิ .................................
คาใชจายภาษีเงินได .................
กําไรกอนหักภาษี......................
ตนทุนทางการเงิน.....................
ดอกเบี้ยรับ ..............................
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
...............................................
กําไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาที่
เกิดขึ้นจริง................................
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย .
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
ของบจ. บีแอลซีพ(1)ี .................
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
ตามสัดสวนการลงทุนของ บจ. บี
แอลซีพ(2)ี ..................................
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนายของ
บริษัทหงสา
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ....................
...............................................
คาใชจายภาษีเงินได .................
กําไร(ขาดทุน)
กอนหักภาษี .............................
รายไดทางการเงิน ....................
ตนทุนทางการเงิน.....................
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
ของบริษัทหงสา (3)....................
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
ตามสัดสวนการลงทุนของบริษัท
หงสา(4) ......................................
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
บวกดวย:
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนายตาม

2556
พันบาท

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
พันบาท

2557
พันบาท

2558
พันบาท

4,526,546
(159,684)
4,366,862
1,241,221
—

4,512,135
989,596
5,501,731
1,022,762
(130,502)

4,547,857
382,968
4,930,826
1,067,385
(101,118)

3,290,522
76,024
3,366,546
542,922
(53,165)

2,322,204
546,936
2,869,139
471,749
(43,650)

866,916

(951,192)

155,832

140,587

(294,621)

(197,479)

29,178

(170,199)

(102,306)

(37,272)

71,761

68,068

87,714

57,494

43,297

6,349,281

5,540,045

5,970,440

3,952,078

3,008,642

3,174,641

2,770,023

2,985,220

1,976,039

1,504,321

(1,233,827)
–

(1,091,351)
–

(393,992)
—

219,114
–

(562,330)
–

(1,233,827)
(3,093)
950,180
57,577

(1,091,351)
(5,104)
821,595
82,528

(393,992)
(2,603)
(47,779)
107,682

219,114
(1,210)
(334,187)
41,941

(562,330)
4,107
856,069
67,163

(229,164)

(192,332)

(336,692)

(74,342)

356,795

(91,665)

(76,933)

(134,677)

(29,737)

142,718

2,901,536

3,423,115

3,935,116

2,757,118

2,100,851

3,174,641

2,770,023

2,985,220

1,976,039

1,504,321
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สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
พันบาท
สัดสวนการลงทุนของบจ. บีแอลซีพี
...............................................
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนายตาม
สัดสวนการลงทุนของบริษัทหงสา
หักดวย:
สวนแบงกําไรจากบจ. บีแอลซีพี ...
สวนแบงกําไรจากบริษัทหงสา
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนายที่
ถูกปรับปรุง(5)..........................

2556
พันบาท

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
พันบาท

2557
พันบาท

2558
พันบาท

(91,665)

(76,933)

(134,677)

(29,737)

142,718

(2,263,273)
486,930

(2,256,067)
436,540

(2,273,929)
114,524

(1,645,261)
(87,646)

(1,161,102)
224,932

4,201,168

4,296,678

4,626,254

2,970,513

2,811,720

หมายเหตุ:
(1)

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายของ บจ. บีแอลซีพี คํานวนโดยรวมคาใชจายภาษีเงินได รายไดทางการเงิน ตนทุนทางการเงิน กําไร(ขาดทุน)จากอัตรา
แลกเปลี่ยน กําไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เกิดขึ้นจริง และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายของกําไรสุทธิของบจ. บีแอลซีพี

(2)

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายตามสัดสวนการลงทุนของบจ. บีแอลซีพี คํานวนโดยนํากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายของ
บจ. บีแอลซีพี คูณดวยอัตราสวนรอยละ 50.00 ซึ่งเทากับสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ ในบจ. บีแอลซีพี

(3)

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายของบริษัทหงสา คํานวนโดยรวมคาใชจายภาษีเงินได รายไดทางการเงิน ตนทุนทางการเงิน และคาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนายของกําไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทหงสา

(4)

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทหงสา คํานวนโดยนํากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายของ
บริษัทหงสา คูณดวยอัตราสวนรอยละ 40.00 ซึ่งเทากับสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทหงสา

(5)

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EBITDA) คํานวนโดยรวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายตามสัดสวน
การลงทุนของบจ. บีแอลซีพี และกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทหงสา และหักดวยสวนแบงกําไรจากบจ. บีแอลซีพี และ
บริษัทหงสา
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EBITDA) ของกิจการรวมคาอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไมไดถูกนํามารวมคํานวณเนื่องจากผลการดําเนินงาน
ของกิจการรวมคาอื่น ๆ ดังกลาวมีจํานวนที่ไมมีนัยสําคัญ บริษัทฯ เห็นวา กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EBITDA) เปนตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานที่สําคัญ และบริษัทฯ เชื่อวา กําไรกอนหั กดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EBITDA) ถูกนําไปใชโดยผูประกอบการในกลุ ม
อุตสาหกรรมเดียวกันและผูลงทุนจํานวนมากในการประมาณการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายที่ถูกปรับปรุง
(Adjusted EBITDA) ไมอาจนํามาใชเปนตัวชี้วัดกระแสเงินสดที่แทจริงของบริษัทฯ และไมใชตัวชี้วัดมาตรฐานตามที่กําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย การ
คํานวณกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายที่ถูกปรับปรุง ของบริษัทฯ อาจแตกตางจากการคํานวณคาที่มีชื่อคลายคลึงกันของบริษัทอื่น

16.7

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรอบปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556

16.7.1 รายไดจากการขายและการใหบริการ
รายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 194.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.4 จาก 5,682.9
ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 5,877.5 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายไฟฟารอยละ 6.1 สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน อันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความตองการใชไฟฟา
16.7.2 ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ลดลง 429.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.1 จาก 4,723.1 ลานบาท
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 4,293.7 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ การ
ลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของตนทุนถานหินเฉลี่ยจาก 740 หยวนตอตัน สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 เปน 579 หยวนตอตัน สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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16.7.3 กําไรขั้นตน
จากที่ไดกลาวขางตน กําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 624.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 65.0 จาก 959.8
ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 1,583.9 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายและการใหบริการและการลดลงของตนทุนขายและการใหบริการ
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเทียบกับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนั้น อัตรากําไรขั้นตนของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.9 สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนรอยละ 26.9 สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของตนทุนถานหิน
16.7.4 คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ลดลง 133.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.4 จาก 863.1 ลานบาท
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 729.8 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ การ
ลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากผลของการประหยัดตนทุนจากการปรับปรุงโครงสรางการบริหารบุคลากรของโรงไฟฟา
ของบริษัทฯ ในประเทศจีน
16.7.5 เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่นของบริษัทฯ ลดลง 1.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 84.1 จาก 2.3 ลานบาท สําหรับ
รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 0.4 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ การลดลง
ดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของจํานวนเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดรับจาก บมจ. เอราวัณ
16.7.6 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 อยูในระดับใกลเคียงกันที่
จํานวน 22.0 ลานบาทและ 22.2 ลานบาท ตามลําดับ
16.7.7 รายไดคาบริหารจัดการและอื่น ๆ
รายไดคาบริหารจัดการและอื่น ๆ ของบริษัทฯ ลดลง 239.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42.6 จาก 563.5 ลาน
บาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 323.6 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้
การลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดคาบริหารจัดการที่เรียกเก็บจากกิจการที่เกี่ยวของกันอันเปน
ผลมาจากการปรับลดจํานวนพนักงานของกิจการนั้น ๆ
16.7.8 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 33.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 965.2 จาก 3.4 ลานบาท
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 36.5 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ การ
เพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งคาของเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการปรับมูลคาเงินกูยืมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐของบริษัทฯ
16.7.9 ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ ลดลง 53.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59.4 จาก 90.8 ลานบาท สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 36.9 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ การลดลงดังกลาวมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูยืมจากผูถือหุน
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16.7.10 ตนทุนทางการเงินอื่น
ตนทุนทางการเงินอื่นของบริษัทฯ สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 อยูในระดับใกลเคียง
กันที่จํานวน 6.4 ลานบาท
16.7.11 สวนแบงกําไรจากการรวมคา
สวนแบงกําไรจากการรวมคาเพิ่มขึ้น 43.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.4 จาก 1,776.3 ลานบาท สําหรับ
รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 1,819.5 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
ดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนที่ลดลงของบริษัทหงสา ทั้งจากการประหยัดตนทุนไดมากขึ้น และผลกําไรที่ยังไม
เกิดขึ้นจริงของสัญญาซื้อขายเงินสกุลดอลลารสหรัฐลวงหนาที่มีการปรับมูลคาตามวิธีราคาตลาด โดยมีผลมาจากการ
ออนคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทหงสาทําสัญญาดังกลาวเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
16.7.12 ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีภาษีเงินไดจํานวน 206.9 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 385.2 ลาน
บาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งอัตราภาษีเงินไดตอกําไรกอนภาษีเงินได (Effective tax rate) สําหรับ
รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 8.7 และ 12.8 ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได
ดั ง กล า วมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของกํ า ไรก อ นภาษี เ งิ น ได ข องบริ ษั ท ฯ และการเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวน
ภาษีหัก ณ ที่จายของเงินปนผลจากบริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศจีนที่ประกาศจายในป 2556 ซึ่งไมสามารถนํามา
เครดิตภาษีไดจึงถูกรับรูเปนภาษีเงินไดของบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศจีนไมไดจายเงินปนผลใน
ป 2555
16.7.13 กําไรสําหรับรอบป
จากที่ไดกลาวขางตน กําไรสําหรับรอบปของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 467.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.6 จาก
2,160.1 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 2,627.7 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 ดังนั้น อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 34.4 สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เปนรอยละ 42.2 สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
16.7.14 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ลดลงจากจํานวน 2,304.2 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 เปน 1,089.2 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ก)

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย บริษัทฯ มีกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
จํานวน 50.5 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมีขาดทุนจากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขายจํานวน 15.6 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุ
หลั ก มาจากกํ า ไรและขาดทุ น ที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของเงิ น ลงทุ น ใน บมจ. เอราวั ณ ที่
บริษัทฯ ถืออยูซึ่งมีการปรับมูลคาสินทรัพยตามวิธีราคาตลาด ณ วันสุดทายของแตละงวด

(ข)

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากกิจการรวมคา บริษัทฯ มีสวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก
กิจการรวมคาจํานวน 2,079.8 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมีสวนแบง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นจากกิจการรวมคาจํานวน 192.7 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนและกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยโดยบริษัทหงสาซึ่งมีการปรับมูลคาตามวิธีราคาตลาดโดยสัญญาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
มาตรการปองกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยของบริษัทหงสา
(ค)

ผลตางจากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน บริษัทฯ มีขาดทุนในผลตางจากการแปลงคาขอมูลทาง
การเงินจํานวน 274.9 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการออนคาของเงินดอลลารสหรัฐและเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินบาทในชวงระยะเวลาดังกลาว
ในขณะที่ บริษัทฯ มีกําไรในผลตางจากการแปลงคาขอมูลทางการเงินจํานวน 912.2 ลานบาท
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งคาของเงินดอลลาร
สหรัฐและเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินบาทในชวงระยะเวลาดังกลาว

16.7.15 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับรอบป
จากที่ไดกลาวขางตน บริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับรอบปจํานวน 144.1 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในขณะที่บริษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับรอบปจํานวน 3,717.0 ลานบาท สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
16.8

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรอบปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557

16.8.1 รายไดจากการขายและการใหบริการ
รายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ ลดลง 408.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.0 จาก 5,877.5
ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 5,468.8 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้ การลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากการขายไฟฟารอยละ 4.4 และการลดลงของรายได
จากการขายไอน้ํารอยละ 13.9 ในรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
อันเปนผลมาจากการลดลงของความตองการใชไฟฟาและไอน้ําและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง รายไดจากการขายไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงลดลงรอยละ 16.0 จาก 1,381.2 ลานบาท สําหรับรอบ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 1,159.6 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายไดจากการ
ขายไอน้ําของโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงลดลงรอยละ 29.2 จาก 1,586.7 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 เปน 1,123.8 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นอกจากนี้ ดวยเหตุที่ราคาถานหิน
ปรับตัวลดลง รัฐบาลแหงประเทศจีนจึงปรับลดอัตราคาไฟฟาและไอน้ํา ซึ่งสงผลใหรายไดจากการขายและการใหบริการ
ของบริษัทฯ ลดลง โดยที่อัตราคาไฟฟาเฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจาก 0.4252 หยวนตอกิโลวัตต-ชั่วโมง สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 0.4156 หยวนตอกิโลวัตต-ชั่วโมง สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และอัตราคา
ไอน้ําเฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจาก 96 หยวนตอตัน สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 91 หยวนตอตัน
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
16.8.2 ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ลดลง 607.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.1 จาก 4,293.7 ลาน
บาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 3,686.6 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้ การลดลงของตนทุนขายและการใหบริการดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของตนทุนถานหินเฉลี่ยจาก 579
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หยวนตอตัน สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 493 หยวนตอตัน สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
16.8.3 กําไรขั้นตน
จากที่ไดกลาวขางตน กําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 198.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.5 จาก 1,583.9
ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 1,782.2 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ดังนั้น อัตรากํ าไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่ม ขึ้นจากรอ ยละ 26.9 สําหรับรอบปสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 เป น
รอยละ 32.6 สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องมาจากการลดลงของตนทุนถานหิน
16.8.4 คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 125.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.2 จาก 729.8 ลานบาท
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 855.5 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การ
เพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาชดเชยทีจ่ ายใหแกพนักงานในป 2557 เนื่องจากการเลิกจางอันเปน
สวนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสรางการบริหารบุคลากร นอกจากนี้ คาที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 71.2 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 356.7 จาก 20.0 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 91.1 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาที่ปรึกษาในการศึกษาความ
เปนไปไดสําหรับโครงการโรงไฟฟาซานซีลูกวงและการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ
ญี่ปุน
16.8.5 เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 483.1 จาก 0.4 ลานบาท
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 2.1 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การ
เพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดรับจาก บมจ. เอราวัณ
16.8.6 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 5.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.4 จาก 22.2 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 27.8 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดในมือ
16.8.7 รายไดคาบริหารจัดการและอื่น ๆ
รายไดคาบริหารจัดการและอื่น ๆ ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 3.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.2 จาก 323.6 ลาน
บาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 327.4 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาบริหารจัดการที่เรียกเก็บจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่ง
บางสวนถูกชดเชยดวยการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในขณะที่
บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายเงินลงทุนบางสวนใน บมจ. เอราวัณ ที่บริษัทฯ ถืออยูในป 2556 แตบริษัทฯ ไมมีรายได
ดังกลาวในป 2557
16.8.8 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 36.5 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ในขณะที่บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 7.9 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ทั้งนี้ กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ มีสาเหตุมาจากการแข็งคาของเงินหยวนในระหวางรอบปดังกลาว และ
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ มีสาเหตุมาจากการออนคาของเงินหยวนในระหวางรอบปดังกลาว
16.8.9 ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ ลดลง 15.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42.4 จาก 36.9 ลานบาท สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 21.3 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การลดลงดังกลาวมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยอางอิงเฉลี่ยของเงินกูยืมจากธนาคารในสกุลเงินหยวนจากรอยละ 6.2
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนรอยละ 5.9 สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
16.8.10 ตนทุนทางการเงินอื่น
ตนทุนทางการเงินอื่นของบริษัทฯ ลดลง 0.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.7 จาก 6.4 ลานบาท สําหรับรอบ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 5.4 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การลดลงดังกลาวมี
สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ชําระคืนเงินกูยืมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐในเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งทําใหบริษัทฯ ไมมี
คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมวิเคราะหโครงการ (Front-end bank charge) ของเงินกูยืมดังกลาวในป 2557 ซึ่งโดยปกติ
แลวบริษัทฯ จะตองตัดจําหนายคาธรรมเนียมวิเคราะหโครงการดังกลาวทุกปตลอดระยะเวลาของเงินกูยืม
16.8.11 สวนแบงกําไรจากการรวมคา
สวนแบงกําไรจากการรวมคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 339.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ18.6 จาก 1,819.5 ลาน
บาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 2,158.5 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนที่ลดลงของบริษัทหงสา ทั้งจากการประหยัดตนทุนไดมากขึ้น
และผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของสัญญาซื้อขายเงินสกุลดอลลารสหรัฐลวงหนาที่มีการปรับมูลคาตามวิธีราคาตลาด โดย
มีผลมาจากการออนคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทหงสาทําสัญญาดังกลาวเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
16.8.12 ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีภาษีเงินไดจํานวน 385.2 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 410.5 ลาน
บาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งอัตราภาษีเงินไดตอกําไรกอนภาษีเงินได (Effective tax rate) สําหรับ
รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 เทากับรอยละ 12.8 และรอยละ 12.0 ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
ภาษีเงินไดดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรกอนภาษีเงินไดของบริษัทฯ แมวาในป 2557 บริษัทฯ ไมมี
ภาษีหัก ณ ที่จายที่เกิดจากเงินปนผลที่จายจากบริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศจีน เนื่องจากบริษัทยอยของบริษัทฯ ใน
ประเทศจีนไมไดจายเงินปนผลในปดังกลาว ในขณะที่บริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศจีนประกาศจายเงินปนผลในป
2556 ทําใหในปดังกลาวบริษัทฯ มีภาษีหัก ณ ที่จายของเงินปนผล ซึ่งไมสามารถนํามาเครดิตภาษีไดและถูกรับรูเปนภาษี
เงินไดของบริษัทฯ
16.8.13 กําไรสําหรับรอบป
จากที่ไดกลาวขางตน กําไรสําหรับรอบปของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 369.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.1 จาก
2,627.7 ล า นบาท สํ า หรั บ รอบป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 เป น 2,997.4 ล า นบาท สํ า หรั บ รอบป สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนั้น อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 42.2 สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 เปนรอยละ 51.4 สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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16.8.14 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ลดลง 1,057.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 97.0 จากจํานวน 1,089.2 ลานบาท
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 32.3 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก)

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย บริษัทฯ มีขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อ
ขายจํานวน 15.6 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีกําไรจากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขายจํานวน 15.1 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากขาดทุนและกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนใน บมจ. เอราวัณ ที่บริษัทฯ ถืออยูซึ่งมี
การปรับมูลคาสินทรัพยตามวิธีราคาตลาด ณ วันสุดทายของแตละงวด

(ข)

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากกิจการรวมคา บริษัทฯ มีสวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่นจาก
กิจการรวมคาจํานวน 192.7 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ มีสวนแบง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากกิจการรวมคาจํานวน 35.0 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยโดยบริษัทหงสา ซึ่งมีการปรับมูลคาตามวิธีราคาตลาดโดยสัญญาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
มาตรการปองกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยของบริษัทหงสา

(ค)

ผลตางจากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน กําไรของบริษัทฯ จากผลตางจากการแปลงคาขอมูลทาง
การเงินลดลงจาก 912.2 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 52.2 ลานบาท
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของการแข็งคา
ของเงินดอลลารสหรัฐและเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินบาทในระหวางรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 เมื่อเทียบกับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

16.8.15 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับรอบป
จากที่ไดกลาวขางตน กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับรอบปลดลงรอยละ 18.5 จาก 3,717.0 ลานบาท สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 3,029.6 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
16.9

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

16.9.1 รายไดจากการขายและการใหบริการ
รายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ ลดลง 157.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.2 จาก 3,012.7
ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 2,855.2 ลานบาท สําหรับ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ การลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได
จากการขายไฟฟาในสัดสวนรอยละ 2.2 และการลดลงของรายไดจากการขายไอน้ําในสัดสวนรอยละ 12.9 ในรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน อันเนื่องมาจากการลดลงของ
ความตองการใชไฟฟาและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง รายไดจากการขายไฟฟาของ
โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงที่ลดลงในสัดสวนรอยละ 13.4 จาก 645.1 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 558.6 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และรายได
จากการขายไอน้ําของโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงลดลงในสัดสวนรอยละ 26.6 จาก 700.8 ลานบาท สําหรับรอบ
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ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 514.4 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นอกจากนี้ ดวยเหตุที่ราคาถานหินปรับตัวลดลง รัฐบาลแหงประเทศจีนจึงปรับลดอัตราคาไฟฟา
และไอน้ําซึ่งสงผลใหรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ ลดลง โดยที่อัตราคาไฟฟาเฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลง
จาก 0.4148 หยวนตอกิโลวัตต-ชั่วโมง สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 0.4106 หยวน
ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และอัตราคาไอน้ําเฉลี่ยของบริษัทฯ
ลดลงจาก 91 หยวนตอตัน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 88 หยวนตอตัน สําหรับ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ทั้งนี้ การลดลงของรายไดจากการขายและการใหบริการบางสวนถูกชดเชยดวยการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจาย
ไฟฟาและไอน้ําของโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งอันเปนผลมาจากการขยายกําลังการผลิต
16.9.2 ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ลดลง 305.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.8 จาก 2,062.2 ลาน
บาทสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 1,756.7 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ การลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักจากการลดลงของตนทุนถานหินเฉลี่ยของ
บริษัทฯ จาก 524 หยวนตอตัน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 422 หยวนตอตัน
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ทั้งนี้ การลดลงของตนทุนขายและการใหบริการดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของรายไดจาก
การขายไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ
16.9.3 กําไรขั้นตน
จากที่ไดกลาวขางตน กําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 147.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.6 จาก 950.5
ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 1,098.4 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 31.5 สําหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปนรอยละ 38.5 สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของตนทุนถานหิน
16.9.4 คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ลดลง 3.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.0 จาก 358.5 ลานบาท สําหรับ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 354.7 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ การลดลงเพียงเล็กนอยดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการดําเนินโครงการประหยัดคาใชจาย
ในการบริหารของบริษัทฯ ในประเทศจีน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีคาใชจายเพิ่มเติมจากการทําสัญญาจางบริหาร (Management Service Agreement) กับ
บมจ. บานปู โดยภายใตสัญญาดังกลาว บมจ. บานปู ในฐานะผูรับจางตามสัญญามีหนาที่ในการใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการ ซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.8 ขอมูลสําคัญอื่น ๆ ขอ 8.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญา

สวนที่ 2.4.16 หนา 30

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

16.9.5 เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่นของบริษัทฯ ลดลง 1.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 73.6 จาก 2.1 ลานบาท สําหรับ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 0.6 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ การลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของจํานวนเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดรับจาก
บมจ. เอราวัณ
16.9.6 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 16.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 143.4 จาก 11.5 ลานบาท สําหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 28.1 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในสินทรัพยทางการเงิน
จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดในมือ
16.9.7 รายไดคาบริหารจัดการและอื่น ๆ
รายไดคาบริหารจัดการและอื่น ๆ ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 2.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.6 จาก 170.6 ลาน
บาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 173.4 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดอื่นที่เกิดขึ้นจากการซื้อ
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทอะกิระเอนเนอรจีในเดือนมิถุนายน 2558 โดยการเพิ่มขึ้นนี้บางสวนถูกชดเชยดวยการลดลงของ
รายไดคาบริหารจัดการที่เรียกเก็บจากกิจการที่เกี่ยวของกันอันเปนผลมาจากการปรับลดจํานวนพนักงานของกิจการนั้น ๆ
16.9.8 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท ฯ มี ข าดทุ น สุ ท ธิจ ากอั ตราแลกเปลี่ ย นจํ า นวน 3.1 ล า นบาท สํา หรั บ รอบระยะเวลาหกเดื อ นสิ้ น สุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในขณะที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3.2 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ มีสาเหตุมาจากการออนคา
ของเงินหยวนในระหวางรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
บริษัทฯ มีสาเหตุมาจากการแข็งคาของเงินหยวนในระหวางรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
16.9.9 ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 8.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 71.7 จาก 11.3 ลานบาท สําหรับ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 19.4 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมที่เพิ่มขึ้นจาก บมจ. บานปู และจาก
ธนาคารเพื่อการชําระคืนเงินกูยืมภายในกลุมบริษัทฯ ซึ่งถูกนํามาใชเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีน
16.9.10 ตนทุนทางการเงินอื่น
ตนทุนทางการเงินอื่นของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยูในระดับ
ใกลเคียงกันเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในจํานวน 2.6 ลานบาท และ 2.7 ลาน
บาท ตามลําดับ
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16.9.11 สวนแบงกําไรจากการรวมคา
สวนแบงกําไรจากการรวมคาของบริษัทฯ ลดลง 807.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46.6 จาก 1,732.9 ลาน
บาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 925.5 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ การลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสวนแบงกําไรจาก
บจ. บีแอลซีพี จาก 1,645.3 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 1,161.1 ลาน
บาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากการหยุดดําเนินงานของหนวยผลิตไฟฟาของ
โรงไฟฟาบีแอลซีพี จากกรณีการรั่วของทอนําความรอนกลับมาใชใหมของหมอไอน้ํา โดยการหยุดดําเนินงานดังกลาว
สงผลกระทบตอความพรอมในการจายไฟฟาของโรงไฟฟาบีแอลซีพี และทําใหคาความพรอมจายไฟฟาที่บจ. บีแอลซีพี
ไดรับจาก กฟผ. ตามที่กําหนดไวภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพีลดลงสําหรับรอบระยะเวลาดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อ
ปองกันปญหาดังกลาวในระยะยาวและเพื่อลดความเสี่ยงที่เหตุการณในลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นอีก บจ. บีแอลซีพีมี
ความประสงคที่จะเปลี่ยนวัสดุที่ใชในการผลิตของทอนําความรอนกลับมาใชใหมของหมอไอน้ําของโรงไฟฟาใหดีขึ้นใน
ระหวางการบํารุงรักษาตามกําหนดการในป 2560 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและ
คําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.3.2 ประสิทธิภาพการดําเนินงานและการใชประโยชนโรงไฟฟา
16.9.12 ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีภาษีเงินไดจํานวน 201.6 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
และ 274.7 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งอัตราภาษีเงินไดตอกําไรกอนภาษี
เงินได (Effective tax rate) สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2558 เทากับรอยละ 8.1
และรอยละ 14.8 ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ภาษีหัก ณ ที่จายของเงินปนผลจากบริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศจีนที่ประกาศจายในครึ่งปแรกของป 2558 ซึ่งไม
สามารถนํามาเครดิตภาษีไดจึงถูกรับรูเปนภาษีเงินไดของบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศจีนไมได
จายเงินปนผลในครึ่งปแรกของป 2557
16.9.13 กําไรสําหรับรอบระยะเวลา
จากที่ไดกลาวขางตน กําไรสําหรับรอบระยะเวลาของบริษัทฯ ลดลง 712.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.1
จาก 2,290.5 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 1,577.6 ลานบาท สําหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดังนั้น อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากรอยละ 71.6 สําหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปนรอยละ 51.6 สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากการลดลงของสวนแบงกําไรจากบจ. บีแอลซีพี
16.9.14 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
บริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจํานวน 275.1 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 ในขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ มี กํ า ไรเบ็ ด เสร็ จ อื่ น จํ า นวน 267.1 ล า นบาท สํ า หรั บ รอบระยะเวลาหกเดื อ นสิ้ น สุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
(ก)

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย บริษัทฯ มีกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
จํานวน 12.4 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในขณะที่มี
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายจํานวน 4.0 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงิน
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ลงทุนใน บมจ. เอราวัณ ที่บริษัทฯ ถืออยูซึ่งมีการปรับมูลคาสินทรัพยตามวิธีราคาตลาด ณ วัน
สุดทายของแตละงวด
(ข)

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากกิจการรวมคา บริษัทฯ มีสวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก
กิจการรวมคาจํานวน 96.8 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ในขณะที่ มี ส ว นแบ ง กํ า ไรเบ็ ด เสร็ จ อื่ น จากกิ จ การร ว มค า จํ า นวน 66.6 ล า นบาท สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนและกําไรที่ยังไม
เกิดขึ้นจริงของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยบริษัทหงสาซึ่งมีการปรับมูลคาตามวิธีราคา
ตลาด โดยสั ญ ญาดัง กล า วเปน ส วนหนึ่ ง ของมาตรการป อ งกั นความเสี่ ย งในอั ตราดอกเบี้ ยของ
บริษัทหงสา

(ค)

ผลตางจากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน บริษัทฯ มีขาดทุนในผลตางจากการแปลงคาขอมูลทาง
การเงินจํานวน 190.7 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการออนคาของเงินดอลลารสหรัฐและเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินบาทในชวง
ระยะเวลาดังกลาว ในขณะที่ บริษัทฯ มีกําไรในผลตางจากการแปลงคาขอมูลทางการเงินจํานวน
204.5 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการแข็งคาของเงินดอลลารสหรัฐและเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินบาทในชวงระยะเวลาดังกลาว

16.9.15 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับรอบระยะเวลา
จากที่ไดกลาวขางตน กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับรอบระยะเวลาของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 8.5 จาก 2,015.4 ลาน
บาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 1,844.7 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
16.10

การวิเคราะหฐานะการเงิน

16.10.1 สินทรัพยหมุนเวียน
(ก)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทฯ ประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
จา ยคืน เมื่อ ทวงถามและเงิ นฝากประจํา ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2555 2556 และ 2557 และวั น ที่ 30 มิถุ น ายน 2558
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 554.1 ลานบาท 1,196.5 ลานบาท 715.2 ลานบาท และ 1,069.7
ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดโดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของเงินสดจากหรือที่ใชไปในกิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.10.7 กระแสเงินสด
(ข)

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ โดยหลักไดแก เงินฝากระยะสั้นที่ใหดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 433.7 ลานบาท 123.5 ลาน
บาท 1,004.1 ลานบาท และ 1,620.2 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพ
คลองในการดําเนินงานของบริษัทฯ
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ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ สวนใหญประกอบดวยลูกหนี้การคาสําหรับผูรับซื้อไฟฟาและไอน้ําของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาจํานวน
1,166.1 ลานบาท 1,177.0 ลานบาท 1,803.7 ลานบาท และ 1,250.1 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ลูกหนี้การคา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนึ่งในผูรับซื้อของบริษัทฯ ในประเทศจีนขอขยาย
กําหนดเวลาชําระหนี้ในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในประเทศจีน และลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ลดลงเมื่อ
เทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักเนื่องมาจากการชําระหนี้การคาที่คางชําระของผูรับซื้อดังกลาวในจํานวนที่มี
นัยสําคัญและการลดลงของรายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ํา
ตารางตอไปนี้แสดงการวิเคราะหอายุลูกหนี้การคาของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
และวันที่ 30 มิถุนายน 2558
2555
พันบาท
ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคาที่คางชําระมีดังนี้
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
ลูกหนี้การคาทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท

2557
พันบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
พันบาท

836,403

862,133

847,146

468,424

229,226
100,485
1,166,113

253,361
61,491
1,176,985

333,185
502,019
121,386
1,803,736

348,527
346,402
86,756
1,250,109

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ จํานวน 836.4 ลานบาท 229.2 ลานบาท และ
100.5 ลานบาท เปนลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ ลูกหนี้การคาที่คางชําระไมเกิน 3 เดือน และลูกหนี้การคาที่คาง
ชําระมากกวา 12 เดือน ขึ้นไป ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ จํานวน 862.1 ลานบาท 253.4 ลานบาท และ
61.5 ลานบาท เปนลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ ลูกหนี้การคาที่คางชําระไมเกิน 3 เดือน และลูกหนี้การคาที่คาง
ชําระมากกวา 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ จํานวน 847.1 ลานบาท 333.2 ลานบาท
502.0 ลานบาท และ 121.4 ลานบาท เปนลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ ลูกหนี้การคาที่คางชําระไมเกิน 3 เดือน
ลูกหนี้การคาที่คางชําระมากกวา 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน และลูกหนี้การคาที่คางชําระมากกวา 12 เดือน ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ จํานวน 468.4 ลานบาท 348.5 ลานบาท
346.4 ลานบาท และ 86.8 ลานบาท เปนลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ ลูกหนี้การคาที่คางชําระไมเกิน 3 เดือน ลูกหนี้
การคาที่คางชําระมากกวา 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน และลูกหนี้การคาที่คางชําระมากกวา 12 เดือน ตามลําดับ
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาที่คางชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อเทียบกับวันที่ 31
ธันวาคม 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการขยายกําหนดเวลาชําระหนี้ใหแกผูรับซื้อของบริษัทฯ ในประเทศจีนตามที่ไดกลาว
ขางตน และการลดลงของลูกหนี้การคาที่คางชําระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
สาเหตุหลักมาจากการชําระหนี้การคาที่คางชําระของผูรับซื้อดังกลาวขางตนในจํานวนที่มีนัยสําคัญและการลดลงของ
รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ํา ซึ่งการลดลงของหนี้การคาดังกลาวถูกชดเชยบางสวนจากการที่ผูรับซื้อของบริษัทฯ
หลายรายในประเทศจีนขอขยายกําหนดเวลาชําระหนี้ในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในประเทศจีน
บริษัทฯ เชื่อวาคุณภาพลูกหนี้การคาของบริษัทฯ จะไมมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
สภาพคลองของบริษัทฯ
อนึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงิ น ป น ผลที่ บ ริ ษั ท ฯ ค า งรั บ จากกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ส ว นใหญ ป ระกอบด ว ยเงิ น ป น ผลจาก
บจ. บีแอลซีพี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีเงินปนผลคางรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 7,599.1 ลานบาท 7,082.3 ลานบาท 7,155.4 ลานบาท และ 7,123.2 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งดังที่กลาวมาขางตนโดย
หลักเปนผลมาจากจํานวนเงินปนผลคางรับจาก บจ. บีแอลซีพี
(จ)

เชื้อเพลิงและวัสดุสํารองคลัง

เชื้อเพลิงและวัสดุสํารองคลังของบริษัทฯ สวนใหญประกอบดวยถานหิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
2556 และ 2557 และวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 บริ ษั ท ฯ มี เ ชื้ อ เพลิ ง และวั ส ดุ สํ า รองคลั ง จํ า นวน 926.2 ล า นบาท
742.3 ล า นบาท 659.4 ล า นบาท และ 343.2 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ เชื้ อ เพลิ ง และวั ส ดุ สํ า รองคลั ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากบริษัทฯ ใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาและ
ไอน้ํามากขึ้น และเชื้อเพลิงและวัสดุสํารองคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากการลดลงของตนทุนถานหิน
(ฉ)

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน คือ เงินใหกูยืมระยะสั้นแก บมจ. บานปู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ ไมมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 115.4 ลานบาท และ
118.2 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ เงิ น ให กู ยื ม ระยะสั้ น แก กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ยจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดรับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่
เกี่ยวของกันทั้งจํานวนแลวในเดือนสิงหาคม 2558
(ช)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ประกอบดวยเงินจายลวงหนา เงินทดรองจายทางธุรกิจ ดอกเบี้ย
คางรับ ภาษีหัก ณ ที่จาย และลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558
บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นอื่ น จํ า นวน 154.1 ล า นบาท 78.0 ล า นบาท 189.8 ล า นบาท และ 160.8 ล า นบาท
ตามลําดับ
ตารางตอไปนี้แสดงรายการสินทรัพยหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
และวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท

2555
พันบาท
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินจายลวงหนา ....................................
เงินทดรองจายทางธุรกิจ ........................
ดอกเบี้ยคางรับ .....................................
ภาษีหัก ณ ที่จาย ..................................
ลูกหนี้อื่น .............................................
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

23,730
117,910
—
1,328
11,103
154,070

26,767
34,716
—
1,269
15,273
78,025

2557
พันบาท
47,315
120,013
184
1,839
20,445
189,796

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
พันบาท
20,465
32,341
—
2,178
105,771
160,755

ทั้งนี้ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เนื่องจากการลดลงของเงินทดรองจายทางธุรกิจแกผูจัดหาถานหิน สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจายทางธุรกิจแกผูจัดหาถานหิน และ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากการลดลงของเงิน
ทดรองจายทางธุรกิจแกผูจัดหาถานหิน
16.10.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน
(ก)

เงินลงทุนในกิจการรวมคา

บริษัทฯ ลงทุนโดยทางตรงและทางออมในกิจการรวมคาของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบจ. บีแอลซีพี และ
บริษัทหงสา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในกิจการ
รวมคาจํานวน 1,977.1 ลานบาท 2,318.6 ลานบาท 2,658.2 ลานบาท และ 3,164.9 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ เงิน
ลงทุนในกิจการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
กําไรหลังหักภาษีเงินไดของบจ. บีแอลซีพี เงินลงทุนในกิจการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรหลังหักภาษีเงินไดของบจ. บีแอลซีพี และเงินลงทุนในกิจการรวม
คา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงิน
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาซานซีลูกวง
(ข)

เงินลงทุนอื่น

เ งิ น ล ง ทุ น อื่ น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ป ระ ก อ บ ด ว ย เ งิ น ล ง ทุ น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ใ น บ ม จ . เ อ ร า วั ณ
บริษัท สาริน พรอพเพอรตี้ จํากัด และเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนผาน
บริษัทอะกิระเอนเนอรจี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีเงิน
ลงทุนอื่นจํานวน 159.4 ลานบาท 74.2 ลานบาท 93.1 ลานบาท และ 233.4 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินลงทุนอื่นของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยหลักเนื่องจากบริษัทฯ ขายเงินลงทุน
บางสวนใน บมจ. เอราวัณ เงินลงทุนอื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม
2556 โดยหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาเงินลงทุนใน บมจ. เอราวัณจากการปรับมูลคาสินทรัพยตามราคาตลาด
และเงินลงทุนอื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักจากการที่
บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัทอะกิระเอนเนอรจี ซึ่งมีเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ
ญี่ปุน ทั้งนี้ ในเดือนกันยายนป 2558 บริษัทฯ ไดโอนเงินลงทุนใน บมจ. เอราวัณ และบริษัท สาริน พรอพเพอรตี้ จํากัด
ดังกลาวใหแก บมจ. บานปู
(ค)

สินทรัพยถาวรสุทธิ

สินทรัพยถาวรสุทธิของบริษัทฯ สวนใหญประกอบดวยอาคารและสิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและ
อุปกรณ เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน เครื่องมือ ยานพาหนะ และสินทรัพยระหวางกอสรางสําหรับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558
บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรสุทธิจํานวน 4,629.0 ลานบาท 5,346.5 ลานบาท 5,353.5 ลานบาท และ 5,439.8 ลานบาท
ตามลําดับ
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ตารางตอไปนี้แสดงรายการสินทรัพยถาวรสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท

2555
พันบาท
สินทรัพยถาวรสุทธิ
อาคารและสิ่งปลูกสราง ..............................
เครื่องจักรและอุปกรณ................................
เครื่องตกแตงติดตั้ง
และอุปกรณสํานักงาน ...........................
เครื่องมือ ...................................................
ยานพาหนะ ...............................................
สินทรัพยระหวางกอสราง ............................
รวมสินทรัพยถาวรสุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
พันบาท

2557
พันบาท

1,272,159
3,206,605

1,544,780
3,707,138

1,459,919
3,614,324

1,461,931
3,473,930

4,255
8,917
22,725
114,369
4,629,030

3,766
7,008
31,568
52,286
5,346,547

3,357
7,619
27,528
240,749
5,353,496

3,264
5,406
30,527
464,698
5,439,755

ทั้งนี้ สินทรัพยถาวรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เนื่องจากการขยายโครงการสําหรับโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง และสินทรัพยถาวรสุทธิจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
(ง)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยภาษี
เงินไดรอตัดบัญชีสุทธิ จํานวน 519.6 ลานบาท 644.5 ลานบาท 688.5 ลานบาท และ 730.0 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ
2555 เนื่องจากความแตกตางของอัตราคาเสื่อมราคาระหวางรายการทางดานบัญชีและรายการทางดานภาษีของบริษัทฯ
และการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
(จ)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ สวนใหญประกอบดวย ภาษีมูลคาเพิ่ม เงินมัดจํา สิทธิในการ
ใชที่ดินสุทธิ เงินจายลวงหนาสําหรับการเพิ่มเงินลงทุนในการรวมคา เงินจายลวงหนาสําหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟาใน
ประเทศญี่ปุน และอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่นจํานวน 350.0 ลานบาท 345.3 ลานบาท 310.3 ลานบาท และ 983.0 ลานบาท ตามลําดับ
ตารางตอไปนี้แสดงรายการสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
และวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท

2555
พันบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลคาเพิ่ม ..............................................
เงินมัดจํา ......................................................
สิทธิในการใชที่ดินสุทธิ ..................................
เงินจายลวงหนาสําหรับการเพิ่มเงินลงทุนใน
การรวมคา ................................................
เงินจายลวงหนาสําหรับพัฒนาโครงการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
พันบาท

2557
พันบาท

72,566
8,563
260,006

74,045
10,548
253,988

70,356
6,352
226,022

70,204
6,520
217,014

-

-

-

269,016
412,663
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท

2555
พันบาท
โรงไฟฟาในประเทศญี่ปุน ...........................
อื่น ๆ ...........................................................
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

8,903
350,038

6,698
345,279

2557
พันบาท
7,527
310,256

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
พันบาท
7,544
982,961

ทั้งนี้ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม
2555 เนื่องจากการลดลงของสิทธิในการใชที่ดินสุทธิ และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลง
เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสิทธิในการใชที่ดินสุทธิ และสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากการลงทุนเพิ่มในบริษัท
หงสาและโครงการอวาจิและโครงการฮิโนะในครึ่งปแรกของป 2558
16.10.3 หนี้สินหมุนเวียน
(ก)

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ สวนใหญประกอบดวย เงินกูยืมในสกุลเงินหยวน
และดอลลารสหรัฐสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และ
วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น กู ยื ม ระยะสั้ น จากสถาบั น การเงิ น จํ า นวน 243.7 ล า นบาท 609.2 ล า นบาท
636.5 ลานบาท และ 405.3 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากการกูยืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารจํานวน 365.6 ลานบาทในป
2556 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เนื่องจากการกูยืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารจํานวน 27.3 ลานบาทในป 2557 และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากการชําระหนี้เงินกูยืมจํานวน 231.2 ลาน
บาทในครึ่งปแรกของป 2558
(ข)

เจาหนี้การคา

เจาหนี้การคาของบริษั ทฯ ส วนใหญประกอบด วยหนี้ ที่ตอ งชําระแกผูจั ดหาถ านหิน ของบริษัท ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาจํานวน 265.5 ลาน
บาท 299.1 ลานบาท 71.6 ลานบาท และ 252.4 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ เจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยูในระดับที่ใกลเคียงกัน สวนเจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากในป 2557 บริษัทฯ ซื้อถานหินสวนใหญในชวงฤดูรอนเมื่อราคา
เจ า หนี้ ก ารค า
ถ า นหิ น ต่ํ า แทนการซื้ อ ในช ว งฤดู ห นาวและบริ ษั ท ฯ ชํ า ระค า ถ า นหิ น ดั ง กล า วทั้ ง หมดก อ นสิ้ น ป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซื้อถานหินเพิ่มขึ้น
ในชวงฤดูรอนของป 2558 เมื่อราคาถานหินต่ํา เมื่อเทียบกับสิ้นป 2557
(ค)

เงินปนผลคางจาย

เงิ น ป น ผลค า งจ า ยของบริ ษั ท ฯ ส ว นใหญ ป ระกอบด ว ยเงิ น ป น ผลค า งจ า ยแก บมจ. บ า นปู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีเงินปนผลคางจายจํานวน 5,772.5
ล า นบาท 3,801.1 ล า นบาท 4,322.0 ล า นบาท และ 6,330.8 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ เงิ น ป น ผลค า งจ า ย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหแก
บมจ. บานปู ในป 2556 เงินปนผลคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เนื่องจากการประกาศจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหแก บมจ. บานปู ในป 2557 เงินปนผลคางจาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากการประกาศจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหแก บมจ. บานปู
ในครึ่งปแรกของป 2558 โดยบริษัทฯ ไดชําระเงินปนผลคางจายดังกลาวทั้งหมดในเดือนกันยายน 2558
(ง)

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับคาซื้อเงินลงทุน

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับคาซื้อเงินลงทุนของบริษัทฯ เปนสมมติฐานของขอมูลทางการเงิน
เสมือนที่ถือเสมือนวาบริษัทฯ ไดปรับโครงสรางธุรกิจ โดยการซื้อเงินลงทุนในสัดสวนรอยละ 99.80 ของหุนที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทบานปูเพาเวอรอินเตอรซึ่งเปนบริษัทที่ถือสินทรัพยเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาในประเทศจีน
และซื้อเงินลงทุนในบจ. บานปูรีนิวเอเบิล แลวเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยบริษัทฯ ไดชําระคาตอบแทนสําหรับ
การซื้อเงินลงทุนดังกลาวดวยการกูยืมเงินระหวางบริษัทจากบมจ. บานปู จํานวนประมาณ 10,133.0 ลานบาท
(300.0 ลานดอลลารสหรัฐ) และ 3.2 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งรวมเปน 10,136.2 ลานบาท นอกจากนี้ ขอมูลทางการเงิน
เสมื อ นดั ง กล า วยั ง มี ส มมติ ฐ านให บ ริ ษั ท ฯ เป น ผู เ พิ่ ม ทุ น ในบริ ษั ท บ า นปู เ พาเวอร อิ น เตอร จํ า นวน 677.6 ล า นบาท
ในป 2556 และเพิ่มทุนในบจ. บานปูรีนิวเอเบิล จํานวน 0.9 ลานบาทในป 2557 ทําใหขอมูลทางการเงินเสมือนของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สําหรับคาซื้อเงินลงทุนจํานวน 10,136.2 ลานบาท 10,813.8 ลานบาท 10,814.6 ลานบาท และ 10,814.6 ลานบาท
ตามลําดับ ทั้งนี้ การปรับโครงสรางธุรกิจ ดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2558 โดยมีขอตกลงที่แตกตาง
ไปจากสมมติฐาน เนื่องจากบริษัทฯ ไดชําระคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทบานปูเพาเวอรอินเตอรโดยการออก (ก) หุนสามัญ
จํานวน 695 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท และ (ข) ตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 99.9 ลานดอลลารสหรัฐ ใหแก
บมจ. บานปู ในการนี้ บริษัทฯ บันทึกหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.10.3(ฉ) เงินกูยืม
ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
(จ)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ประกอบดวยคาใชจายคางจาย โบนัสคางจาย ภาษีมูลคาเพิ่มคาง
จาย ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย เจาหนี้คาประกันผลงาน และเจาหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่น จํานวน 829.1 ลานบาท
1,110.7 ลานบาท 1,533.4 ลานบาท และ 1,252.3 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายคางจายซึ่งบางสวนถูกชดเชยกับ
เจ า หนี้ อื่ น จากการซื้ อ สิ น ทรั พ ย ถ าวร
หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นอื่ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายคางจาย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากการลดลงของคาใชจายคางจายซึ่งบางสวนถูกชดเชยกับการเพิ่มขึ้น
ของเจาหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพยถาวร
(ฉ)

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 530.0 ลาน
บาท เพื่อลงทุนในบริษัทหงสา อยางไรก็ดี ณ วันที่ 15 กันยายน 2558 บริษัทฯ มียอดเงินกูระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของ
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กันเพิ่มเปน 11,898.1 ลานบาท ซึ่งเงินกูยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นนําไปใชเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟาของบริษัทฯ เพื่อชําระ
หนี้ และเพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ จะชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ
กันบางสวนดวยเงินที่บริษัทฯ ไดรับจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้
16.10.4 หนี้สินไมหมุนเวียน
(ก)

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ สวนใหญประกอบดวยเงินกูยืมจากธนาคาร
สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2556 บริษัทฯ ไมมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 30
มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 204.4 ลานบาท และ 209.4 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ ใชเพื่อการลงทุนในโรงไฟฟา
และอุปกรณของบริษัทฯ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินอื่นของบริษัทฯ มีจํานวนคงที่
(ข)

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสุทธิ

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสุทธิของบริษัทฯ สวนใหญคือจํานวนเงินภาษีที่บริษัทฯ ตองจายใน
อนาคตซึ่ง เกิดจากผลแตกต างชั่ วคราวในการบัน ทึกบั ญชีและบัน ทึกภาษีสํ าหรั บคาธรรมเนี ยมในการเชื่ อมต อ ของ
โรงไฟฟาของบริษัทฯ ในประเทศจีน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสุทธิจํานวน 42.8 ลานบาท 54.9 ลานบาท 119.5 ลานบาท และ 83.3 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมในการเชื่อมตอดังกลาว หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมในการเชื่อมตอดังกลาว หนี้สินภาษี
เงินไดรอตัดบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากการลดลงของ
คาธรรมเนียมในการเชื่อมตอดังกลาว
16.10.5 สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีคาเปนลบจํานวน 724.5 ลานบาท ในขณะที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีจํานวน 2,314.9 ลานบาท
2,935.7 ลานบาท และ 2,390.3 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสําหรับรอบป การลดลงของขาดทุนจากการ
แปลงคาเงินตราตางประเทศ การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนที่ไมมีอํานาจควบคุม และการลดลงของขาดทุนจากการบันทึก
มูลคาทางบัญชีของอนุพันธทางการเงิน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของกําไรสําหรับรอบป การลดลงของการขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ และการเพิ่มขึ้นของเงิน
ลงทุนที่ไมมีอํานาจควบคุม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรสําหรับรอบปซึ่งบางสวนถูกชดเชยดวยกําไรจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
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สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้ เนื่องจากการออกหุนสามัญใหมของบริษัทฯ จํานวน 695 ลานหุนใหแก บมจ. บานปู เพื่อเปนสวนหนึ่งใน
การชําระคาซื้อเงินลงทุนอันเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางธุรกิจ ในเดือนสิงหาคม 2558 ทําใหทุนชําระแลวของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 6,950 ลานบาท และทําใหทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มเปน 12,972 ลานบาท
16.10.6 สภาพคลองและแหลงเงินทุน
แหลงที่มาหลักของสภาพคลองของบริษัทฯ มาจากเงินสดที่ไดรับจากการดําเนินงาน เงินปนผลรับจากกิจการ
รวมคาของบริษัทฯ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สินเชื่อการคาที่ไดรับจากผูจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ และการกูยืม
จากสถาบั น การเงิ น ภายหลั ง จากการเสนอขายหุ น บริ ษั ท ฯ คาดว าจะใช แ หล ง ที่ มาหลั ก ของสภาพคล อ งเดิ ม โดย
ความสามารถของบริษัทฯ ในการพึ่งพาแหลงเงินทุนตาง ๆ เหลานี้อาจไดรับผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงสภาวะตลาดการเงินทั้งในและตางประเทศ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนรวมจํานวน 11,760.3 ลานบาท แบงเปนเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 1,069.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.1 และเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 1,620.2 ลาน
บาท หรือประมาณรอยละ 13.8 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ สูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน
เนื่องจากตามสมมติฐานของการจัดทําขอมูลทางการเงินรวมเสมือน เงินลงทุนที่ใชในการปรับโครงสรางธุรกิจ ทั้งหมด
จํานวน 300 ลานดอลลารสหรัฐ ไดถูกบันทึกเปนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ภายใตหมวดหนี้สินหมุนเวียน
อยางไรก็ดี การปรับโครงสรางธุรกิจ ดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2558 โดยมีขอตกลงที่แตกตางไป
จากสมมติฐาน เนื่องจากบริษัทฯ ไดชําระคาซื้อเงินลงทุนดังกลาวโดยการออก (ก) หุนสามัญจํานวน 695 ลานหุน ใน
ราคาหุนละ 10 บาท และ (ข) ตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 99.9 ลานดอลลารสหรัฐ ใหแก บมจ. บานปู
16.10.7 กระแสเงินสด
ตารางตอไปนี้แสดงกระแสเงินสดโดยสรุปของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน .......
เงินสดสุทธิจาก/ที่ใชในกิจกรรม
การลงทุน ...............................................
เงินสดสุทธิที่ใชในกิจกรรมการจัดหาเงิน .....
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันตนงวด ..........................................
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันสิ้นงวด ..........................................

(ก)

2556
พันบาท
2,105,942

2557
พันบาท
855,293

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
พันบาท
พันบาท
445,385
1,592,916

1,982,418
(3,534,907)

287,914
(1,595,338)

(263,783)
(440,215)

(970,861)
(326,487)

554,096

1,196,480

1,196,480

715,205

1,196,480

715,205

902,041

1,069,681

กิจกรรมการดําเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานมีจํานวน 1,592.9 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยหลักมาจากกําไรกอนหักภาษีของบริษัทฯ จํานวน 1,852.4 ลานบาท ซึ่งไดปรับปรุง
ดวยรายการที่ไมใชเงินสด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสด
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โดยหลักไดแก สวนแบงกําไรจากการรวมคาจํานวน 925.5 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายอีกจํานวน
258.2 ลานบาท สําหรับรายการที่เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนโดยหลัก คือ การลดลงของลูกหนี้
การคาจํานวน 553.6 ลานบาท การลดลงของเชื้อเพลิง อะไหล และวัสดุภัณฑจํานวน 316.2 ลานบาท และการเพิ่มขึ้น
ของเจาหนี้การคาจํานวน 180.8 ลานบาท ซึ่งบางสวนถูกชดเชยดวยการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 287.3 ลาน
บาท
เงิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานมี จํ า นวน 855.3 ล า นบาท สํ า หรั บ รอบป สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักมาจากกําไรกอนหักภาษีของบริษัทฯ จํานวน 3,407.9 ลานบาท ซึ่งไดปรับปรุงดวย
รายการที่ไมใชเงินสด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสดโดย
หลั ก ได แ ก ส ว นแบ ง กํ า ไรจากการร ว มค า จํ า นวน 2,158.5 ล า นบาท และค า เสื่ อ มราคาและค า ตั ด จํ า หน า ยอี ก
จํานวน 522.6 ลานบาท สําหรับรายการที่เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนโดยหลัก คือ การเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนี้การคาจํานวน 626.8 ลานบาท การลดลงของเจาหนี้การคาจํานวน 227.5 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
หมุนเวียนอื่นจํานวน 111.6 ลานบาท ซึ่งบางสวนถูกชดเชยดวยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 318.1 ลาน
บาท
เงิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานมี จํ า นวน 2,105.9 ล า นบาท สํ า หรั บ รอบป สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหลักมาจากกําไรกอนหักภาษีของบริษัทฯ จํานวน 3,012.9 ลานบาท ซึ่งไดปรับปรุงดวย
รายการที่ไมใชเงินสด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสดโดย
หลั ก ได แ ก ส ว นแบ ง กํ า ไรจากการร ว มค า จํ า นวน 1,819.5 ล า นบาท และค า เสื่ อ มราคาและค า ตั ด จํ า หน า ยอี ก
จํานวน 426.0 ลานบาทสําหรับรายการที่เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนโดยหลัก คือ การเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินหมุนเวียนจํานวน 445.7 ลานบาท และการลดลงของสินคาคงเหลือจํานวน 183.8 ลานบาท
(ข)

กิจกรรมการลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนมีจํานวน 970.9 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยหลักประกอบดวยเงินสดจายสําหรับเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 616.0 ลานบาท เงินสด
จายลวงหนาเพื่อโครงการที่กําลังพัฒนาจํานวน 412.7 ลานบาท เงินสดจายสําหรับซื้อเงินลงทุนในการรวมคาจํานวน
298.7 ลานบาท และเงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวรจํานวน 220.0 ลานบาท ซึ่งบางสวนถูกชดเชยดวยเงินสดรับจาก
เงินปนผลจากการรวมคาจํานวน 800.0 ลานบาท
เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด ม าจากกิ จ กรรมการลงทุ น มี จํ า นวน 287.9 ล า นบาท สํ า หรั บ รอบป สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักประกอบดวยเงินสดรับจากเงินปนผลจากการรวมคาจํานวน 1,900.0 ลานบาท ซึ่ง
บางสวนถูกชดเชยดวยเงินสดจายสําหรับเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 880.7 ลานบาท เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร
จํานวน 479.8 ลานบาท เงินสดจายสําหรับซื้อเงินลงทุนในการรวมคาจํานวน 158.2 ลานบาท และเงินใหกูยืมระยะสั้นแก
กิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 115.4 ลานบาท
เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด ม าจากกิ จ กรรมการลงทุ น มี จํ า นวน 1,982.4 ล า นบาท สํ า หรั บ รอบป สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหลักประกอบดวยเงินสดรับจากเงินปนผลจากการรวมคาจํานวน 2,500.0 ลานบาท ซึ่ง
บางสวนถูกชดเชยดวยเงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวรจํานวน 950.8 ลานบาท
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กิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิที่ใชสําหรับกิจกรรมการจัดหาเงินมีจํานวน 326.5 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยหลักประกอบดวยเงินปนผลจายแกผูถือหุนจํานวน 400.0 ลานบาท เงินสดจาย
เพื่อการชําระเงินกูยืมระยะสั้นใหแกสถาบันการเงินจํานวน 231.2 ลานบาท และเงินปนผลจายของบริษัทยอยจํานวน
152.7 ลานบาท ซึ่งบางสวนถูกชดเชยดวยเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 470.0 ลาน
บาท
เงินสดสุทธิที่ใชสําหรับกิจกรรมการจัดหาเงินมีจํานวน 1,595.3 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 โดยหลักประกอบดวยเงินปนผลจายแกผูถือหุนจํานวน 1,869.0 ลานบาท ซึ่งบางสวนถูกชดเชยดวย
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 211.1 ลานบาท
เงินสดสุทธิที่ใชสําหรับกิจกรรมการจัดหาเงินมีจํานวน 3,534.9 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 โดยหลักประกอบดวยเงินปนผลจายจากบริษัทยอยใหแกบริษัทใหญจํานวน 1,479.6 ลานบาท
เงินปนผลจายแกผูถือหุนจํานวน 1,200.8 ลานบาท การจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน
1,326.2 ลานบาท และการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 547.4 ลานบาท ซึ่งบางสวนถูกชดเชย
ดวยเงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทยอยจากบริษัทใหญจํานวน 677.6 ลานบาท และเงินสดสุทธิรับจากเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 365.6 ลานบาท
16.11

หนี้สิน
ตารางตอไปนี้แสดงหนี้คางชําระรวมของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดเปนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย สําหรับวันที่ที่ระบุ

ไว

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน .....
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน....................................
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน....................................
รวมเงินกูยืม ......................................

สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
พันบาท
พันบาท
243,669
609,230

2557
พันบาท
636,516

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
พันบาท
พันบาท
558
405,322

-

1,500

60,000

53

530,000

547,400

-

214,260

188

209,416

1,271,183
2,062,252

610,730

910,776

798

1,144,738

ตารางตอไปนี้แสดงรายการขอมูลการถึงกําหนดชําระของการกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาและกระแสเงินสดตามสัญญา ภายใตการชําระหนี้ตามสัญญาโดยไมมีสวนลด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2558
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
พันบาท
2 ถึง 5 ป .......................................................................................
5 ปขึ้นไป .......................................................................................
รวมเงินกูยืม ...................................................................................
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ตารางตอไปนี้แสดงหนี้เงินตนคางชําระของการกูยืมของบริษัทฯ โดยจําแนกเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบคงที่
และอัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบลอยตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
พันบาท
อัตราคงที่ ........................................................................................
อัตราลอยตัว ....................................................................................
รวมเงินกูยืม .....................................................................................

16.12

209,416
209,416

คาใชจายเพื่อการลงทุน

สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีคาใชจายเพื่อการลงทุนจํานวน 298.8 ลานบาท 575.5 ลานบาท 620.0 ลานบาท และ 316.9
ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ คาใชจายเพื่อการลงทุนโดยสวนใหญของบริษัทฯ สําหรับชวงเวลาดังกลาวเกี่ยวของกับ
โรงไฟฟาและโครงการผลิตไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ ในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะในดานการรักษาสิ่งแวดลอม ความ
ปลอดภัย และการพัฒนาความสามารถในการดําเนินงาน
คาใชจายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ที่วางแผนไวสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560
คาดวาจะมีจํานวน 1,222.7 ลานบาท 760.8 ลานบาท และ 5.0 ลานบาท ตามลําดับ และโดยหลักจะถูกใชสําหรับ
วัตถุประสงคเดียวกันกับคาใชจายเพื่อการลงทุนที่ผานมาของบริษัทฯ
บริษัทฯ คาดวาจะบรรลุแผนดานคาใชจายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ไดวางไวโดยใชเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดในมือของบริษัทฯ เงินสดที่ไดรับจากการดําเนินงานในอนาคต และ/หรือ กิจกรรมการจัดหาเงิน (รวมถึง
สินเชื่อโครงการ) ทั้งนี้ ความสามารถในการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ และการชําระหนี้ภายในกําหนดเวลานั้นขึ้นอยูกับ
ความไมแนนอนในหลาย ๆ ดาน ซึ่งรวมถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสด
สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทฯ ดําเนินงาน และตลาดสําหรับผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทฯ ตนทุนทาง
การเงิน สภาวะของตลาดการเงิน และการตัดสินใจของธนาคารในการใหสินเชื่อแกบริษัทฯ
16.13

ภาระผูกพันตามสัญญา
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับหนาที่ตามสัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
กําหนดระยะเวลาชําระหนี้
2558
2559 ถึง 2562
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู
และสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน ......................................
การเชาระยะยาว ............................
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุน
(รายการนอกงบดุล)
ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาใชจายเพื่อ
การลงทุนสําหรับสินทรัพยถาวร
ภาระผูกพันในการลงทุนเพิ่มใน
บริษัทซานซีลูกวง
ภาระผูกพันในการลงทุนเพิ่มใน
บริษัทหงสา

ตั้งแต 2562 เปนตนไป
พันบาท

209,416
24,367

—
1,755

209,416
22,422

—
190

899,238

730,046

167,793

1,399

2,679,802

655,488

2,024,314

—

11,337,920

4,642,400

6,695,520

—
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สวนประกอบหลักของหนาที่ตามสัญญาและขอผูกพันอื่นของบริษัทฯ ที่ไดแสดงตามตารางดังกลาวขางตน
รวมถึงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน การเชาระยะยาว ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาใชจายเพื่อการลงทุนสําหรับ
สินทรัพยถาวรสําหรับโรงไฟฟาพลังงานรวมของบริษัทฯ ในประเทศจีน ภาระผูกพันในการลงทุนเพิ่มในบริษัทซานซีลูกวง
และภาระผูกพันในการลงทุนเพิ่มในบริษัทหงสา
ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการไดรับเงินทุนอยางเพียงพอเพื่อชําระหนี้ของบริษัทฯ ตามสัญญาและ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กําหนด อาจถูกจํากัดโดยฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และสภาพคลอง
ของตลาดการเงินทั้งในและตางประเทศ
16.14

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

16.14.1 อัตราสวนสภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ เทากับ 0.6 เทา 0.6 เทา 0.7 เทา และ 0.6 เทา ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนดังกลาวไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญเนื่องจากอัตราสวนระหวางสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนมีจํานวนคงที่ โดยอัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้น
ในป 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนึ่งในจํานวนผูรับซื้อของบริษัทฯ ในประเทศจีนขอขยายระยะเวลาชําระหนี้ซึ่งสงผล
ใหลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ การชําระหนี้การคาที่คางชําระของผูรับซื้อดังกลาวในจํานวนที่มีนัยสําคัญในครึ่งปแรก
ของป 2558 ทําใหอัตราสวนสภาพคลองลดลง
16.14.2 อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระ
ผูกพันของบริษัทฯ เทากับ 0.4 เทา 0.3 เทา และ 0.8เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการขยายกําหนดเวลาชําระหนี้ใหแกหนึ่งในผูรับซื้อของบริษัทฯ ในประเทศ
จีน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของคาใชจายสําหรับการลงทุนเนื่องจากบริษัทฯ เริ่มลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยหลายโครงการในประเทศญี่ปุน และอัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการชําระหนี้การคาที่คางชําระของผูรับซื้อดังกลาวขางตนในจํานวนที่มีนัยสําคัญ
ประกอบกับการลดลงของการจายเงินปนผล อยางไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดดังกลาวบางสวนถูกชดเชยดวยการ
เพิ่ม ขึ้น ของคาใช จายสําหรับ การลงทุน ของบริ ษัท ฯ จากการลงทุน ของบริ ษัท ฯ ในโครงการผลิตไฟฟ าจากพลัง งาน
แสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนและโครงการโรงไฟฟาซานซีลูกวง
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพันสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไมสามารถ
คํานวณไดเนื่องจากไมมีงบกระแสเงินสดรวมเสมือนสําหรับรอบระยะเวลาดังกลาว
16.14.3 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของ
บริษัทฯ เทากับ 7.3 เทา 6.1 เทา และ 8.4 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุน ในขณะที่
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเปนจํานวนที่นอยกวา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบาย
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ของฝายจัดการ ขอ 16.10.5 สวนของผูถือหุน และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมที่เพิ่มขึ้นจาก บมจ. บานปู และจากธนาคาร
เพื่อการชําระคืนเงินกูยืมภายในกลุมบริษัทฯ ซึ่งถูกนํามาใชเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีน และการประกาศจายเงิน
ปนผลใหแก บมจ. บานปูในครึ่งปแรกของป 2558 ซึ่งทําใหสวนของผูถือหุนลดลง
ในป 2555 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนติดลบจึงทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีคาเปนลบซึ่งไมสื่อความหมาย
16.14.4 อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายตอสวนของผูถือหุน (Interest bearing debt to equity ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายตอ
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เทากับ 0.3 เทา 0.3 เทา และ 0.5 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
จายตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไมมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31
ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมที่เพิ่มขึ้นจาก บมจ. บานปู และจากธนาคารเพื่อการชําระคืนเงินกูยืม
ภายในกลุมบริษัทฯ ซึ่งถูกนํามาใชเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีน
ในป 2555 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนติดลบจึงทําใหอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายตอสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีคาเปนลบซึ่งไมสื่อความหมาย
16.15

รายการนอกงบดุล
บริษัทฯ ไมมีรายการนอกงบดุลที่มีนัยสําคัญ

16.16

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ไมมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่แสดงในขอมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ

16.17

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

16.17.1 การเสนอขายหุนตอประชาชน
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญแกผูถือหุนของบมจ.บานปู การเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน และการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทบานปูที่เสนอขายในครั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทฯ
จะเพิ่มขึ้นอีก 698.5 ลานหุน จาก 1,297.2 ลานหุน รวมเปน 1,995.7 ลานหุน (ภายใตสมมติฐานวามีผูเขาซื้อหุน และใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดเต็มจํานวน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หรือคิดเปนอัตราการลดลง (Dilution
Effect) รอยละ 35.0 ดังนั้น การเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้อาจสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทฯ ในอนาคต
ลดลงหากกําไรสุทธิของบริษัทฯ มีการเติบโตในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มของจํานวนหุน เนื่องจากจํานวนหุนที่ใชเปนฐานใน
การคํานวณอัตรากําไรตอหุนเพิ่มขึ้นจาก 1,297.2 ลานหุน เปน 1,995.7 ลานหุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนของบริษัทฯ เทากับ [] บาท (โดยใช
สมมติฐานที่ 1,297.2 ลานหุนตอมูลคาที่ตราไวของหุนที่ไดออกและมีอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 หุนละ 10 บาท)
โดยในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ไดมีการกําหนดชวงราคาที่ใชทํา Bookbuilding อยูที่ระหวาง
ราคา [] – [] บาทตอหุน ทั้งนี้ หากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ไดกําหนดราคาเสนอขายสุดทายเทากับ [] บาท
ตอหุน และภายหลังจากการชําระคาตอบแทนการจัดจําหนายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) จํานวนเงินสุทธิที่
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บริษัทฯ จะไดรับจะมีจํานวนประมาณ [] ลานบาท และหากคํานวณโดยไมรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นในมูลคา
ทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนของบริษัทฯ ภายหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2558 ผูลงทุนที่ซื้อหุนของบริษัทฯ จาก
ราคาเสนอขายที่ [] บาทตอหุน จะไดรับผลกระทบจากมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นเปน
[] ตอหุน คิดเปนการเพิ่มขึ้นของมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนของบริษัทฯ ในทันที [] บาท ตอหุน และคิด
เปนอัตราการลดลง (Dilution Effect) ในทันที [] บาท ตอหุน (หรือรอยละ []) เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายที่ [] บาท
ขอมูลอัตราการลดลงตอหุน (Per Share Dilution) ที่ราคาที่คาดวาจะเปนราคาเสนอขายที่ [] บาท ตอหุน มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ราคาที่เสนอขาย

[] บาท

มูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

[] บาท

มูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุน

[] บาท

มูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนใหม (pro forma) ภายหลังการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุน (1,995.7 ลานหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน)

[] บาท

การลดลงตอหุน (Per Share Dilution Effect) ที่ผูลงทุนในหุนที่เสนอขายในครั้งนี้
จะไดรับผลกระทบ

[] บาท

อัตราการลดลง (Dilution Effect) ที่ผูลงทุนจะไดรับผลกระทบ

รอยละ []

16.17.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เปนผลมาจากธุรกรรมตาง ๆ ที่อยูใน
รูปแบบของสกุลเงินอื่นที่ไมใชสกุลเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ สกุลเงินที่บริษัทยอยของ
บริษัทฯ ใชดําเนินงานในประเทศจีนคือสกุลเงินหยวน ในกรณีที่การดําเนินงานของบริษัทยอยในประเทศจีนของบริษัทฯ มี
กําไร การออนคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินหยวนมีแนวโนมที่จะสงผลบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และตอ
รายการการแปลงคาเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนั้น บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐสําหรับ
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีน การออนคาของเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมที่จะทําให
ดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ สูงขึ้นและการแข็งคาของเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมที่จะทําใหดอกเบี้ย
จายของบริษัทฯ ลดลง
ดวยเหตุที่กลาวมาขางตน การเคลื่อนไหวอยางมีนัยสําคัญใด ๆ ของเงินบาทตอสกุลเงินตางประเทศเหลานี้
ลวนมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.3.6 ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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16.17.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสงผลกระทบตอดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ จากตราสารหนี้ที่กําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืม และดอกเบี้ยรับจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 หนี้ของบริษัทฯ อยูในรูปของอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว และมีอัตราดอกเบี้ยสําหรับหนี้ดังกลาวอยูในชวงระหวาง รอยละ
3.27 ถึง รอยละ 4.30 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะสงผลกระทบตอดอกเบี้ยจายและกําไรของบริษัทฯ
16.17.4 ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟอ
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย อัตราเงินเฟอรายปของประเทศไทยโดยรวมซึ่งประเมินโดยดัชนีราคา
ผูบริโภคมีจํานวนรอยละ 3.0 2.2 และ 1.9 สําหรับป 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราเงินเฟอของประเทศ
ไทยไมไดสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในชวงปที่ผานมา
16.17.5 ความเสี่ยงทางดานเครดิต (Credit risk)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดอยูในรูปของเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศไทยและประเทศจีน ในการนี้ บริษัทฯ เชื่อวา
บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงในกรณีนี้เปนพิเศษ เนื่องจากสถาบันการเงินเหลานั้นมีระดับความนาเชื่อถือสูง โดยที่บริษัทฯ ไม
เคยประสบปญหาจากกรณีการสูญเสียเงินฝากในรูปเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแตอยางใด
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางดานเครดิตที่เกี่ยวกับลูกหนี้การคาของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.10.1(ค) ลูกหนี้การคา
16.17.6 ความเสี่ยงจากราคาสินคาโภคภัณฑ
ในขณะที่บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ทําการซื้อสินคาโภคภัณฑจํานวนมาก ซึ่งโดยหลัก คือ ถานหิน
สําหรับโรงไฟฟาของบริษัทฯ บริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่องราคาสินคา
โภคภั ณ ฑ อ ย า งจํ า กั ด อั น เป น ผลเนื่ อ งมาจากข อ ตกลงในการผลั ก ภาระต น ทุ น ภายใต สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า ของ
บจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสา ประกอบกับนโยบายทางดานพลังงานของประเทศจีนในปจจุบันซึ่งมีการปรับปรุงอัตราคา
ไฟฟาและไอน้ําเพื่อสะทอนราคาถานหินตามความเปนจริง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การ
วิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.3.5 การจัดหาถานหินและตนทุนถานหิน และ ขอ 16.3.4 อัตราคาไฟฟา
และไอน้ํา
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