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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

คาอธิบายและการวิเคราะห์ที่จะกล่าวต่ อไปนี้ควรศึกษาควบคู่ไปกับ งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมที่นาเสนอในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทางการเงินสาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ระบุในส่วนนี้เป็นข้อมูล
ที่ได้จัดทาขึ้นในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated basis)
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ดาเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ
โดยรวมเอาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทบ้านปู ทั้งหมด
มาอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทฯ กล่าวคือ ในเดือนตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุ นในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการ
ในประเทศญี่ปุ่นจากบมจ. บ้านปู ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2558 บจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ได้เข้าซื้อหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทอะกิระเอนเนอร์จีจากผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์
อินเตอร์ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด และจากบุคคลอื่นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของ
หุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด หลังจากนั้น ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้า ซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80
ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้ งหมดของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ จากบมจ. บ้านปู โดยบริษัทบ้านปูเพาเวอร์
อินเตอร์เป็นบริษัทที่ถือสินทรัพย์เกี่ยวกั บการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน รวมถึง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้า
พลังงานร่วมหลวนหนาน โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง และโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่ กวง โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ข้อ 1.5.2 การปรับโครงสร้างธุรกิจ
ภายใต้แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 ได้ถูกปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อเปรียบเทียบให้
เห็น ถึงผลกระทบของการปรั บโครงสร้า งธุ รกิจ ภายใต้ก ารควบคุมเดียวกัน เสมือนหนึ่ งว่า บริษั ทฯ มีอ านาจควบคุม
บจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลและบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความตามมาตรฐานซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยมาตรฐานการบัญชีท่ี
มีการปรับปรุงใหม่และมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง ปี 2557) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โดยการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุงปี 2557) มีผลกระทบต่อการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงงบการเงินรวมย้อนหลัง สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2557 ส่วนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 13 มีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวม ข้อ 12 และ
ข้อ 4.6 ตามลาดับ ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และ
คาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.18 การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่มีนัยสาคัญในปัจจุบัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ที่ได้ระบุ
ในส่วนอื่นของเอกสารฉบับนี้
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ภาพรวม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีรายได้หลักมาจากการลงทุนในในโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ที่ใช้แล้วหมดไป (Conventional power generation) และได้มีการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน (Renewable power generation) บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตสูงและมีประสบการณ์ในการพัฒนา
บริหาร และลงทุนในโรงไฟฟ้ามาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบในหลาย
ประเทศ ทั้งโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น
ส าหรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทย บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น โดยทางอ้ อ มผ่ า นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ใน
บจ. บี แอลซี พีคิดเป็ นสั ดส่ วนร้อ ยละ 50.00 ของจ านวนหุ้น ที่อ อกและจาหน่ ายแล้ว ทั้ง หมด โดยบจ. บีแ อลซีพี เป็ น
บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยและเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทีม่ ีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน
1,434.0 เมกะวัตต์ และตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯ โดยผ่านบจ. บ้านปู
รีนิวเอเบิลเข้าทาสัญญาซื้อหุ้นกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สาหรับการได้มาซึ่งบจ. ไทยโซล่าร์ซึ่ง
เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวมีกาลัง
การผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยบจ. ไทยโซล่าร์อยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนผันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ขยายระยะเวลาในการเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. และกฟน. จากกาหนดเดิมวันที่
30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ กาลังการผลิตของโครงการทั้งหมดขึ้นอยู่การได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ
คาดว่าจะดาเนินการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2559
สาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศลาว บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทหงสาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าปากเหมืองโดยใช้พลังงานถ่านหินลิกไนต์ ในเมือง
หงสา แขวงไชยบุรี โดยโรงไฟฟ้าหงสามีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 1,878.0 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่มีกาลัง
การผลิตติดตั้งสูงที่สุดและเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองแห่งเดียวในประเทศลาว
ในประเทศจีน บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมซึ่งเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
จานวน 3 แห่งและกาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งใหม่อีกหนึ่งแห่ง โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
พลังงานร่วมเจิ้งติ้งและโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานในมณฑลเหอเป่ย และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น
โดยทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง
ในมณฑลชานตง และการร่วมค้าของบริษั ทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของหุ้น
ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดกาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งใหม่อีกหนึ่งแห่ง ได้แก่ โครงการ
โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงในมณฑลซานซี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเริ่มขยายฐานการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดย
ตั้งแต่ต้นปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการในประเทศญี่ปุ่น
ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่าซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยได้เข้าทาสัญญากับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุ่ย เหนิง
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(โครงการ 1 และโครงการ 2) โครงการเฮ่ าหยวน และโครงการฮุ่ ยเอิ น โดยมี ก าลั ง การผลิตติดตั้ง ที่ เ ริ่ ม ดาเนิ น การ
เชิงพาณิชย์แล้ว รวมจานวน 70.0 เมกะวัตต์ และกาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 20.0 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ในเดือน
กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเหนิง และในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมด
ในโครงการจินซาน และบริษัทฯ โดยผ่านบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลเข้าทาสัญญากับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุน้ ทัง้ หมดของโครงการไป๋หยูต้ังซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศจีน และกาลังอยู่ระหว่างการพัฒนากาลังการผลิตติดตั้งจานวน 50.0 เมกะวัตต์
ก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ตามแผนการเติ บ โตของบริ ษั ท ฯ โดยก าลั ง
การผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 464.0 เมกะวัตต์เทียบเท่าในปี 2543 เป็น 691.0 เมกะวัตต์
เทียบเท่าในปี 2550 ทั้งนี้ ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ มี ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าซึ่งมี กาลังการผลิต
ติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 2,466.2 เมกะวัตต์เทียบเท่า แบ่งเป็นกาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน
การลงทุนที่ (1) ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้นจานวน 1,913.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นกาลังการ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจานวน 1,711.2 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน้าจานวน 813.0 ตันต่อชั่วโมง และ
กาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 56.6 เมกะวัตต์ (2) อยู่ในระหว่างการพัฒนากาลังการผลิตติดตั้ง
จานวน 553.2 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นกาลังการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจานวน 438.5 เมกะวัตต์
กาลังการผลิตไอน้าจานวน 255.0 ตันต่อชั่วโมง และกาลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 69.2 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ร ะหว่างการได้มาซึ่งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีกาลังการผลิต
ติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนอีกเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 90.0 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
ที่ (1) ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้นจานวน 20.0 เมกะวัตต์ และ (2) อยู่ในระหว่างการพัฒนาจานวน 70.0
เมกะวัตต์
ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเป็นจานวน 5,689.1 ล้านบาท 5,199.7 ล้านบาท 5,653.0
ล้านบาท 2,727.8 ล้านบาท และ 2,814.4 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งโดยหลักประกอบด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้าและ
ไอน้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยในประเทศจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
หลวนหนาน และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง รวมถึงรายได้จากการขายอื่น โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าของ
กลุ่มบริษัทฯ ถูกบันทึกตามปริมาณไฟฟ้าและไอน้าสุทธิที่จาหน่ายได้ รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าที่กาหนดในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าและไอน้าที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น
และลดลงโดยหลักเป็นผลจากความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้าในพื้นที่นั้น ๆ และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีน โดย
รายได้จากการขายของบริษัทฯ สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจากรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 เป็นผลมาจากการลดลงของความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้าและการชะลอตัวของการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากการขายไฟฟ้า และไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจาก
การที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง พิจารณาหยุดขายไฟฟ้าให้กับบริษัทฉีซิงซึ่งเป็นหนึ่งในสองผู้รับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
โจวผิง เนื่องจากบริษัทฉีซงิ ไม่สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าได้และค้างชาระค่าไฟฟ้าเป็นเวลานาน ประกอบกับการที่ราคาถ่านหิน
ปรับตัวลดลง ทาให้รัฐบาลจีนปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าต่อหน่วย สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากงวดก่อนหน้าโดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าของโรงไฟฟ้า
พลังงานร่วมเจิ้งติ้งอันเป็นผลมาจากการขยายกาลังการผลิต สาหรับในรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
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2559 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของงวดก่อนหน้าโดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การขายไอน้าเนื่องจากฤดูหนาวที่ยาวนานขึ้น
ในส่วนของต้นทุนขายของบริษัทฯ สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 ซึ่งโดยหลักเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขายไฟฟ้าและ
ไอน้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยในประเทศจีน มีจานวนเท่ากับ 4,293.7 ล้านบาท 3,686.6 ล้านบาท 3,586.3
ล้านบาท 1,756.7 ล้านบาท และ 1,608.8 ล้านบาท ตามลาดับ โดยต้นทุนขายของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและการบารุงรักษา ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ซึ่งจากการที่ต้นทุนขายของบริษัทฯ โดย
หลักคือค่าเชื้อเพลิงถ่านหิน การลดลงของต้นทุนขายในช่วงที่ผ่านมาจึงมีสาเหตุหลักจากราคาถ่านหิน ในตลาดโลกและ
ราคาถ่านหินที่บริษัทฯ ซื้อลดลง
กาไรขั้นต้นของบริษัทฯ สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 ซึ่งโดยหลักคือกาไรขั้นต้นจากการขายไฟฟ้าและไอน้าที่ผลิตโดย
โรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยในประเทศจีนมีจานวนเท่ากับ 1,395.4 ล้านบาท 1,513.1 ล้านบาท 2,066.8 ล้านบาท 971.1
ล้านบาท และ 1,205.6 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 24.5 ร้อยละ 29.1 ร้อยละ 36.6
ร้อยละ 35.6 และร้อยละ 42.8 ตามลาดับ กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น ในรอบปีผ่านมาโดยมีสาเหตุหลัก
จากการลดลงของต้นทุนถ่านหินและการที่รัฐบาลจีนปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าล่าช้ากว่าการลดลงของต้นทุน
ถ่านหิน
นอกจากนี้ กาไรของบริษัทฯ ในจานวนที่มีนัยสาคัญมาจากส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าของ
บริษัทฯ ซึ่งถูกรับรู้เป็นส่วนแบ่งกาไรตามสัดส่วนการลงทุนของการร่วมค้านั้น ๆ โดยสาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกาไร
จากการร่วมค้าจานวน 1,819.5 ล้านบาท 2,158.5 ล้านบาท 1,895.2 ล้านบาท 925.6 ล้านบาท และ 1,833.1 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าของบริษัทฯ ดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนแบ่ง กาไรที่ได้รับจาก
บจ. บีแอลซีพี โดยส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นระหว่าง รอบปี 2556 ถึงปี 2557 อย่างไรก็ดี สาหรับ
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าของบริษัทฯ ลดลงจากรอบปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก (ก) การลดลงของส่วนแบ่งกาไรจากบจ. บีแอลซีพีจาก 2,273.9 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 เป็น 2,094.6 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การสิ้นสุดของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบจ. บีแอลซีพีเหลือเพียงการลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 50 (ข) การเพิ่มขึ้น ของส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัทหงสาจาก 114.5 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวัน ที่
31 ธันวาคม 2557 เป็น 203.3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนทางการเงิน สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของ
หงสาหน่วยที่ 1 และหงสาหน่วยที่ 2 โดยก่อนการเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 1 และหงสาหน่วยที่ 2
ต้นทุนทางการเงินได้รับรู้เป็นต้นทุนสินทรัพย์ (Capitalized) และไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างช่วงเวลาที่กาลังก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าหงสา โดยบริษัทฯ คาดว่าบริษัทหงสาจะมีระดับต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของ
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทหงสายังเกิดจากการอ่อนค่าของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดทุนจาก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดการป้องกันความเสี่ยงตามเงื่อนไขของสินเชื่อ
โครงการ รวมถึงการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจากเงินกู้ยืมในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สาหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
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รอบระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้าโดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกาไรจาก บจ. บีแอลซีพี ซึ่งระหว่างรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีการซ่อมแซมการรั่วของท่อนาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ของหม้อไอน้า
เป็นเวลา 30 วัน ประกอบกับ มีการซ่อมแซมที่นอกเหนือกาหนดการในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งส่งผลให้โรงไฟฟ้า
บีแอลซีพีต้องหยุดดาเนินงานบีแอลซีพีหน่วยที่ 1 และบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 วัน และ 19 วัน ตามลาดับ
โดยบริษัทฯ คาดว่าส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าอื่น ๆ ของบริษัทฯ เช่น บริษัทหงสา บริษัทซานซีลู่กวง และบริษัทไอสึ
เอนเนอร์จีจะมีผลต่อกาไรของบริษัทฯ มากขึ้นในอนาคต เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เหล่านี้เริ่มเปิดดาเนินการเชิง
พาณิชย์
กาไรสุทธิของบริษัทฯ ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ (ก) กาไรจากการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งโดยหลักได้แก่
กาไรจากการขายไฟฟ้าและไอน้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยในประเทศจีน และ (ข) ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จาก
การร่วมค้าซึ่งโดยหลัก ได้แก่ ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสา โดยบริษัทฯ มีกาไร
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
และ 2559 จานวน 2,627.7 ล้านบาท 2,997.4 ล้านบาท 2,923.4 ล้านบาท 1,560.1 ล้านบาท และ 2,632.7 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิของบริษัทฯ โดยหลักเป็นไปตามเหตุผลที่กล่าวข้างต้น
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2558 และ 2559 กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ
มีจานวน 3,443.2 ล้านบาท 3,957.9 ล้านบาท 4,186.2 ล้านบาท 2,093.9 ล้านบาท และ 3,077.5 ล้านบาท ตามลาดับ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.6 การกระทบ
ยอดกาไรสาหรับปีเป็นกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) และกาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย ที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EBITDA)
ในส่วนของฐานะการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 19,183.7 ล้านบาท 20,867.1 ล้านบาท 29,199.8 ล้านบาท และ 38,699.3
ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยหลักประกอบด้วย เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น
และลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยระหว่างปี 2556 ถึงปี 2557 โดยหลักจาก
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนระยะสั้น สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นโดยหลักจากเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งคือ บริษัท
หงสา และบริษัทซานซีลู่กวง
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ
6,055.1 ล้านบาท 7,101.1 ล้านบาท 17,730.2 ล้านบาท และ 14,214.6 ล้านบาท ตามลาดับ โดยหนี้สินของบริษัทฯ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยหลักคือ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2557
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลค้างจ่าย สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นโดยหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง บริษัทฯ
นาไปใช้เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา เพื่อชาระหนี้เงินปันผลค้างจ่ายกับบมจ. บ้านปู และเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ
โดยในครึ่งปีแรกของปี 2559 บริษัทฯได้ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่ข้างต้นบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยคงค้าง
ด้วยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จานวน 11,000.0
ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจาก บมจ. บ้านปู จานวน 8,621.5 ล้านบาท และคาดว่าจะชาระคืน
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เงินกู้ยืมส่วนที่เหลือด้วยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
เท่ากับ 13,128.6 ล้านบาท 13,766.0 ล้านบาท 11,469.6 ล้านบาท และ 24,454.7 ล้านบาท ตามลาดับ โดยระหว่าง
ปี 2556 ถึงปี 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นโดยหลักจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันซึ่งทาให้เกิด (ก) ส่วนเกินจาก
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันซึ่งมีค่าเป็นลบ จานวน 1,978.6 ล้านบาท และ (ข) การลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่
มีอานาจควบคุม ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยการเพิ่มทุนชาระแล้วจากการออกหุ้นจานวน 695 ล้านหุ้น ให้แก่บมจ. บ้านปู
เพื่อชาระค่าตอบแทนภายใต้การปรับโครงสร้างธุรกิจ และกาไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ สาหรับ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น โดยหลักมาจากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัทฯ จานวน 11,000 ล้านบาท
16.2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

นโยบายการบั ญ ชี ที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท ฯ คื อ นโยบายการบั ญ ชี ที่ บ ริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ต่ อ
การสะท้ อ นถึ ง ฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ หรื อ นโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ
จาเป็นต้องใช้ดุลพินิจที่ซับซ้อน ทั้งนี้ แม้ว่าในหลายกรณีผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่จาเป็นต้องใช้ดุลพินิจในการจัดทา
รายงานทางการเงินในบางธุรกรรมเนื่องจากธุรกรรมนั้น ๆ ถูกกาหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทย (TFRS) แต่การจัดทางบการเงินรวมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
(TFRS) ในบางกรณีนั้น บริษัทฯ ก็อาจต้องใช้ดุลพินิจในการประเมิน ตั้งข้อสันนิษฐาน และตัดสินใจบางประการที่จาเป็น
เกี่ยวกับวิธีการทางบัญชี โดยบริษัทฯ เชื่อว่านโยบายการบัญชีที่สาคัญของบริษัทฯ ได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้
16.2.1 การร่วมการงาน
บริษัทฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง “การร่วมการงาน” (TFRS 11) มาปฏิบัติใช้กับ
การร่วมการงานทั้งหมด นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 ดังกล่าว
การลงทุนในการร่วมการงานถูกจัดอยู่ทั้ งในส่วนของการดาเนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือการร่วมค้า (Joint
venture) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของผู้ลงทุนแต่ละฝ่าย ในการนี้ บริษัทฯ ได้ประเมิ นลักษณะของ
การร่วมการงานของบริษัทฯ และได้ข้อสรุปว่าการร่วมการงานดังกล่าวจัดเป็นการร่วมค้า ซึ่งการร่วมค้าบันทึกบัญชีโดยใช้
วิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในการร่วมค้าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงภายหลังโดยรับรู้ส่วน
แบ่งกาไรหรือขาดทุนหลังการได้มาสาหรับส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัทฯ และรายการเคลื่อนไหวของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ใน
การร่วมค้า (รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่วม
ค้า) กลุ่มบริษัทฯ จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันในหนี้ของการร่วมค้าหรือรับว่า
จะจ่ายหนี้แทนการร่วมค้า
รายการกาไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้านั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น จริงก็จะตัดบัญชีในทานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
สินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของการร่วมค้าจะถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ
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16.2.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก)

สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน

รายการที่ ร วมในงบการเงิ น ของแต่ ล ะบริ ษั ท ในกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ถู ก วั ด มู ล ค่ า โดยใช้ ส กุ ล เงิ น ของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทฯ ดาเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงิน
บาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทฯ และเป็นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
(ข)

รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชาระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และ
ที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้ในกาไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกาไรหรือรายการขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่ น องค์ ป ระกอบของอั ต ราแลกเปลี่ ย นทั้ ง หมดของก าไรหรื อ ขาดทุ น นั้ น จะรั บ รู้ ไ ว้ ใ นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
ในทางตรงข้าม การรับรู้รายการกาไรหรือรายการขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนด้วย
(ค)

กลุ่มบริษัทฯ

การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ (ที่มิใช่สกุลเงินของ
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินได้ถูก
แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน ดังนี้
(1)

สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด
ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น

(2)

รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ

(3)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์
และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด
16.2.3 การบัญชีสาหรับอนุพันธ์ทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้อนุพันธ์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและรั บรู้การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมเป็นกาไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด โดยมีนโยบายและเอกสาร
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการป้องกันความเสี่ยง ผลของการบันทึกรายการป้องกันความเสี่ยงจะถูกหักกลบกันสาหรับ
การป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ผลกาไรหรือขาดทุนส่วนที่มีประสิทธิผลของตราสารป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้ใน
กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่น โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก และจะทยอยรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุ นเมื่อรายการที่
ถูกป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน ผลกาไรหรือขาดทุนส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลของตราสารป้องกัน
ความเสี่ยงรับรู้เป็นกาไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดรายการ กรณีที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าทาสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในมูลค่า
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ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้เป็นกาไรหรือขาดทุน เช่นเดี ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงเฉพาะส่วนของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
16.2.4 สัญญาเช่าระยะยาว
ในการประเมินว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่นั้น กลุ่มบริษัทฯ พิจารณา
ถึงสาระสาคัญของข้อตกลงนั้นมากกว่ารูปแบบของสัญญา โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา กล่าวคือ ข้อตกลงเป็นสัญญา
เช่ า หรื อ มี สั ญ ญาเช่ า เป็ น ส่ ว นประกอบก็ ต่ อ เมื่ อ (ก) การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วขึ้ น อยู่ กั บ การใช้ สิ น ทรั พ ย์
ที่เฉพาะเจาะจง และ (ข) ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงนั้น
หากกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาและพบว่ า ข้ อ ตกลงใดเป็ น สั ญ ญาเช่ า หรื อ มี สั ญ ญาเช่ า เป็ น ส่ ว นประกอบ
กลุ่มบริษัทฯ จะแยกจานวนเงินที่จะได้รับตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่าสินทรัพย์
และค่าตอบแทนสาหรับส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่น (เช่น ค่าบริการและต้นทุนของปั จจัยการผลิต) โดยใช้มูลค่ายุติธรรม
เป็นเกณฑ์ในการแยก รวมทั้งพิจารณาจัดประเภทสาหรับค่าตอบแทนของสัญญาเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวว่าเป็นสัญญาเช่า
การเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า จานวนเงินที่ต้องจ่ายดั งกล่าวจะปันส่วนระหว่าง
หนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าหักต้นทุนทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเช่าเพื่อทาให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์
ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้ เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็น
ส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทน
จูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
16.2.5 การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่าตามใบส่งสินค้าที่ขายและบริการที่ให้เป็นจานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน
ส่วนลด และค่าขนส่ง รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสาคัญของ
ความเป็นเจ้าของสินค้า
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าและไอน้าเป็นจานวนที่สุทธิจากภาษีขายและส่วนลด โดยรายได้จากการขาย
กระแสไฟฟ้าและไอน้าจะรับรู้เมื่อส่งมอบ ณ จุดส่งมอบที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและไอน้า (Power
Purchase Agreement และ Steam Purchase Agreement)
รายได้จากการบริการรับรู้เมื่อให้บริการแล้ว
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(ก)

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

(ข)

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทฯ เกิดสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้น

16.2.6 นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้สาหรับการดาเนินธุรกิจของการร่วมค้าที่นอกเหนือจาก
นโยบายบัญชีข้างต้น
(ก)

สัญญาเช่าระยะยาว
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงินโดยกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่ารับรู้ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงิน
ที่จะได้รับตามสัญญาเช่าดังกล่าว ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็น
รายได้ทางการเงินค้างรับ และรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน (ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน) ตลอดอายุ
ของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด
สัญ ญาเช่ าสิ น ทรัพย์ ซึ่ง ผู้ ให้ เ ช่ าเป็ นผู้ รั บความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ น เจ้า ของเป็ น
ส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่ารับรู้สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่า
ดาเนินงานเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์
เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
(ข)

ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าด้วยมูลค่า ปัจจุบันของประมาณการของ
ต้นทุนค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หนี้สินค่ารื้อถอนที่รับรู้คิดมาจากประมาณการต้นทุนค่ารื้อ
ถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลารื้อถอนและอัตราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
ของต้นทุนค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าคานวณโดยใช้อัตราคิดลดที่ประมาณขึ้นโดยผู้บริหาร และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
โรงไฟฟ้า
(ค)

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของการร่วมค้า

กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง “การประเมิน
ว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่” ซึ่งกาหนดแนวทางในการประเมินว่า ข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญา
เช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของข้อตกลงมิใช่แค่รูปแบบของสัญญาตามกฎหมาย การตีความนี้
กาหนดให้การประเมินว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบก็ต่อเมื่อ (ก) การปฏิบัติต ามข้อตกลง
ดัง กล่ า วขึ้ น อยู่ กั บ การใช้ สิ น ทรั พย์ ที่ เ ฉพาะเจาะจง และ (ข) ข้ อ ตกลงดัง กล่ า วเป็ น การให้ สิ ท ธิ ใ นการใช้ สิ น ทรั พย์ ที่
เฉพาะเจาะจงนั้น โดยกลุ่มบริษัท ฯ ในฐานะผู้ให้เช่าต้องรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าทาง
การเงิน กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายการที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าทางการเงินโดยใช้สมมุติฐานที่สาคั ญ อาทิเช่น จานวนเงินขั้นต่าที่
ต้องจ่ายทั้ง สิ้น อัตราดอกเบี้ยตามนัย มูลค่าคงเหลือของโรงไฟฟ้า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า และอัตราคิดลด ดังนั้ น
การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมุติฐานที่สาคัญเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ าของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินและรายได้จาก
สัญญาเช่าการเงินที่รับรู้ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ
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(ง)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การรับรู้รายได้

รายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารับรู้โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตาม
ระยะเวลาของสัญญา ส่วนรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดาเนินงานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา
รายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา
เช่าการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วตามสัญญา โดยรายได้
ค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องประกอบด้วยรายได้ค่าบริการอื่นและรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
และเกี่ยวเนื่องกับการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินดังกล่าว
กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ค่าเช่าที่อาจจะเกิดขึ้นในกาไรเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ โดยค่าเช่าที่อาจจะ
เกิดขึ้นหมายถึงส่วนของจานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งไม่ได้กาหนดไว้อย่างคงที่ตามระยะเวลาที่ผ่านไปแต่
กาหนดให้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ปริมาณการใช้หรือการผลิต เป็นต้น
16.3

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ

16.3.1 กาไรหรือขาดทุนของการร่วมค้า
แม้ว่ารายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกาไรขั้นต้นของบริษัทฯ จะไม่รวมกาไรหรือขาดทุนจากการร่วมค้าของ
บริษัทฯ แต่กาไรของบริษัทฯ ในจานวนที่มีนัยสาคัญมาจากส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งรับรู้
เป็นส่ วนแบ่ งกาไรจากการร่วมค้าตามสัดส่วนการลงทุนของการร่ว มค้า นั้ น ๆ โดยส าหรับ รอบปีสิ้นสุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ ได้รับ
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าจานวน 1,819.5 ล้านบาท 2,158.5 ล้านบาท 1,895.2 ล้านบาท 925.6 ล้านบาท และ
1,833.1 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 60.4 ร้อยละ 63.3 ร้อยละ 54.5 ร้อยละ 50.4 และร้อยละ 64.1 ของกาไร
ก่อนหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ตามลาดับ ดังนั้น ถึงแม้ว่ากาไรหรือขาดทุนของการร่วมค้าของบริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบ
ต่อรายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกาไรขั้นต้นของบริษัทฯ แต่กาไรหรือขาดทุนจากการร่วมค้าของบริษัทฯ สามารถ
ส่งผลกระทบที่สาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ตารางต่อไปนี้แสดงกาไรจากการดาเนินงานของบริษัทฯ และส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าของบริษัทฯ ในอัตรา
ร้อยละของกาไรก่อนหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
กาไรจากการดาเนินงานของ
บริษัทฯ(1)
ส่วนแบ่งกาไรจาก
การร่วมค้า(2)
กาไรก่อนหักภาษีเงินได้(2)

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

2557
ร้อยละ

พันบาท

2558
ร้อยละ

พันบาท

2558
ร้อยละ

พันบาท

2559
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

1,193,495

39.6

1,249,398

36.7

1,582,810

45.5

909,253

49.6

1,027,593

35.9

1,819,452
3,012,947

60.4
100.0

2,158,453
3,407,851

63.3
100.0

1,895,190
3,478,000

54.5
100.0

925,560
1,834,813

50.4
100.0

1,833,083
2,860,676

64.1
100.0

หมายเหตุ:
(1)

กาไรจากการดาเนินงานของบริษัทฯ หมายถึง กาไรก่อนหักภาษีเงินได้หักด้วยส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้า

(2)

บริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าของบริษัทฯ สุทธิจากภาษี
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้าของบริษัทฯ โดยแสดงตาม
การร่วมค้าแต่ละกิจการสาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้

ร้อยละ
กาไร(ขาดทุน)จากการ
ร่วมค้า
บจ. บีแอลซีพี
บริษัทหงสา
บริษัทภูไฟมายนิ่ง (1)
บริษัทซานซีลู่กวง
บริษัทอะกิระเอนเนอร์จี(2)
บริษัทไอสึเอนเนอร์จี
ส่วนแบ่งกาไรจากการ
ร่วมค้า

50.00
40.00
37.50
30.00
60.00
75.00

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สัดส่วน
การลงทุน
2556
พันบาท

2557
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

2558
พันบาท
ร้อยละ

พันบาท

2558

2559
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

2,256,067
(436,541)
(74)
—
—
—

124.0
(24.0)
(0.0)
—
—
—

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

105.3
(5.3)
(0.0)
—
(0.0)
(0.0)

2,094,612
(203,326)
25,395
(10,216)
(6,956)
(4,319)

110.5
(10.7)
1.3
(0.5)
(0.4)
(0.2)

1,161,102
(224,932)
3,073
(4,275)
(6,956)
(2,452)

125.4
(24.3)
0.3
(0.4)
(0.7)
(0.3)

1,410,561
505,455
45,386
(1)
—
(128,318)

77.0
27.6
2.5
(0.0)
—
(7.0)

1,819,452

100.0

2,158,453

100.0

1,895,190

100.0

925,560

100.0

1,833,083

100.0

หมายเหตุ:
(1)

บริ ษั ท ภู ไ ฟมายนิ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ สั ม ปทานเหมื อ งถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ ห งสาซึ่ ง เป็ น เหมื อ งถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ ที่ จั ด หาถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ ใ ห้ กั บ โรงไฟฟ้ า หงสาและโอนสิ ท ธิ ใ นการท าเหมื อ งดั ง กล่ า วให้ กั บ บริ ษั ท หงสา ดั งนี้ บริ ษั ท
ภูไฟมายนิ่งจึงไม่มีรายได้ที่มีนัยสาคัญ

(2)

บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ที่เหลือในบริษัทอะกิระเอนเนอร์จีใ นเดือนมิถุนายน 2558 จากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอะกิระเอนเนอร์จีจึงถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดังนั้น
ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนจากบริษัทอะกิระเอนเนอร์จีภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จึงไม่ถูกรวมเป็นส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนจากการร่วมค้าในตารางนี้

กาไรของบจ. บีแอลซีพีซึ่งเป็นการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ คิดเป็น
สัดส่ว นร้ อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้น ที่อ อกและจาหน่ ายแล้ วทั้ งหมด ซึ่ งเป็น เจ้า ของและประกอบกิจ การโรงไฟฟ้า
บีแอลซีพี มีสัดส่วนเป็นนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยสาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557
และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกาไรจาก
บจ. บีแอลซีพี จานวน 2,256.1 ล้านบาท 2,273.9 ล้านบาท 2,094.6 ล้านบาท 1,161.1 ล้านบาท และ 1,410.6 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 74.9 ร้อยละ 66.7 ร้อยละ 60.2 ร้อยละ 63.3 และร้อยละ 49.3 ของกาไรก่อนหักภาษีเงินได้
ของบริษัทฯ ตามลาดับ
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดกาไรของบจ. บีแอลซีพีสาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
บจ. บีแอลซีพ(1)ี
รายได้จากการขายไฟฟ้า(2)

2557
พันบาท

2558
พันบาท

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
พันบาท

พันบาท

รายได้อื่น ๆ(3)

10,308,002
5,487,082

11,841,770
5,215,474

11,417,460
4,952,191

5,323,268
2,611,099

6,820,577
2,453,705

รายได้ทั้งหมด

15,795,084

17,057,244

16,369,651

7,934,367

9,274,282

(10,276,879)

(11,085,593)

(11,034,660)

(4,964,275)

(5,821,676)

(938,488)

(957,496)

(803,888)

(433,154)

(346,340)

951,192

(258,061)

1,005,182

294,675

(289,704)

(29,178)
(989,599)
4,512,132

170,199
(378,435)
4,547,858

48,231
(1,395,363)
4,189,223

37,573
(547,185)
2,322,001

67,413
(62,854)
2,821,121

2,256,067

2,273,929

2,094,612

1,161,102

1,410,561

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน(4)
กาไร(ขาดทุน)จากการแปลง
เงินตราต่างประเทศ
กาไร(ขาดทุน)จากอนุพันธ์
ทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี/ระยะเวลา
ส่วนแบ่งกาไรของบริษัทฯ
จากบจ. บีแอลซีพหี ลังหัก
ภาษี
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
(1)

ข้อมูลทางการเงินตามตารางข้างต้นจัดทาขึ้นโดยบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่บริษัทฯ ใช้และอาจแตกต่างจากข้อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงินของบจ. บีแอลซีพีซึ่งจัดเตรียมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ

(2)

บจ. บีแอลซีพีได้รับค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบีแอลซีพี โดยค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ถูกรับรู้เป็นรายรับจากสัญญาเช่าทางการเงินและ
ค่าตัดจาหน่ายของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC4) เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

(3)

รายได้อื่น ๆ โดยหลักรวมถึงรายได้จากการบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ สาหรับรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559

(4)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยสาหรับเงินกู้และต้นทุนทางการเงินอื่น

ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ก าไรของบจ. บี แ อลซี พี ได้ แ ก่ (ก) ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของโรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พี
(ข) การจัดหาถ่านหินจากบริษัทเอซีเ อชซึ่งเป็นผู้จัดหาถ่านหินหลักของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ค) การเปลี่ยนแปลงในสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีและ/หรือการได้รับยกเว้นภาษีของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และ (ง) สภาพเศรษฐกิจทั่วไปในประเทศไทย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีอานาจควบคุมเด็ดขาดเหนือการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบจ. บี แอลซีพีและปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
ข้างต้นอาจส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อส่วนแบ่งกาไรของบริษัทฯ จากการร่วมค้าและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกาไรจาก บจ. บีแอลซีพี จานวน 2,256.1 ล้านบาท 2,273.9
ล้านบาท 2,094.6 ล้านบาท 1,161.1 ล้านบาท และ 1,410.6 ล้านบาท ตามลาดับ ในขณะที่ส่วนแบ่งกาไรของบริษัทฯ
จากบจ. บี แ อลซี พี ใ นปี 2556 อยู่ ใ นระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2557 แต่ ส่ ว นแบ่ ง ก าไรของบริ ษั ท ฯ จาก
บจ. บีแอลซีพี ในปี 2558 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2557 และส่วนแบ่งกาไรของบริษัทฯ จากบจ. บีแอลซีพีสาหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนแบ่งกาไรสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ส่วนแบ่งกาไรของบริษัทฯ จากบจ. บีแอลซีพี ในปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจาก
การสิ้นสุดของการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 100 ของกาไรสุทธิที่ได้รับจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าของ
บจ. บีแอลซีพีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งการสิ้นสุดของการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวส่งผลให้ภาษีเงิน
ได้ของบจ. บีแอลซีพีเพิ่มขึ้นจาก 378.4 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 1,395.4 ล้านบาท
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อนึ่ง บจ. บีแอลซีพียังคงมีสิทธิในการได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิที่ได้รับจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบจ. บีแอลซีพีเป็นระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ 1 เมษายน
2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ส่วนแบ่งกาไรของบริษัทฯ จากบจ. บีแอลซีพีสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ต่ากว่ารอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559 มีสาเหตุหลักมาจากการที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีประสบปัญหา
การรั่วของท่อนาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ของหม้อไอน้าในบีแอลซีพีหน่วยที่ 1 ซึ่งทาให้หน่วยผลิตไฟฟ้าดังกล่าวต้องหยุด
ดาเนิน การเพื่อ ปิ ด ซ่อ มแซมในช่ ว งระหว่ า งเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์แ ละเดื อนมี น าคม 2558 เป็น เวลา 30 วัน ประกอบกั บ
มีการซ่อมแซมที่นอกเหนือกาหนดการในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งส่งผลให้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีต้องหยุดดาเนินงาน
บีแอลซีพีหน่วยที่ 1 และบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 วัน และ 19 วัน ตามลาดับ อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่
บจ.บีแอลซีพีได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาการรั่วของท่อนาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ บจ. บีแอลซีพีก็ได้ดาเนินการบารุง
ซ่อมแซมตามกาหนดการประจาปีโดยรวมไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น การหยุดดาเนินงานข้างต้นจึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อความพร้อมจ่ายไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าโดยรวมของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และส่วนแบ่งกาไรจากบจ. บีแอลซีพี
สาหรับปี 2558
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ในส่วนของอัตรากาไรสุทธิ สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 อัตรากาไรสุทธิของบจ.บีแอลซีพีเท่ากับ ร้อยละ 28.6 ร้อยละ 26.7
ร้อยละ 25.6 ร้อยละ 29.3 และร้อยละ 30.4 ตามลาดับ โดยอัตรากาไรสุทธิของของบจ. บีแอลซีพี สาหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของบจ. บีแอลซีพี ในปี 2557 สาหรับอัตรากาไรสุทธิสาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และอัตรากาไร
สุทธิของบจ. บีแอลซีพี สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ต่ากว่ารอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยหลักเนื่องจากรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงโดยมีสาเหตุจากการหยุดดาเนินงานของ
บีแอลซีพีหน่วยที่ 1 และบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 ในช่วงรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยบางส่วนถูก
ชดเชยด้วยกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นผลมาจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในระหว่าง
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าของบจ. บีแอลซีพีจะเพิ่มขึ้น แต่ บจ. บีแอลซีพีบัน ทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในระหว่างรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บริษัทฯ คาดว่าส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าอื่น ๆ ของบริษัทฯ เช่น บริษัทหงสา บริษัทซานซีลู่ก วง และบริษัท
ไอสึเอนเนอร์จี จะมีผลต่อกาไรของบริษัทฯ มากขึ้นในอนาคต โดยหงสาหน่วยที่ 1 หงสาหน่วยที่ 2 และหงสาหน่วยที่ 3 ได้
เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 เดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนมีนาคม 2559 ตามลาดับ
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงคาดว่าจะเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในครึ่งปีแรกของปี 2561 และโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจานวนหนึ่งที่บริษัทฯ ได้ลงทุน คาดว่าจะเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ใน
ระหว่างปี 2559 และ 2561
ทั้งนี้ เมื่อโครงการเหล่านี้เริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ย่อมเป็นที่คาดได้ว่าผลการดาเนินงานของแต่ละกิจการ
จะส่งผลต่อกาไรของบริษัทฯ มากขึ้น
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดกาไรของบริษัทหงสา สาหรับรอบระยะเวลาระบุไว้
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
บริษัทหงสา(1)
รายได้จากการขายไฟฟ้า(2)
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ทั้งหมด
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน(3)
กาไร(ขาดทุน)จาก
การแปลงเงินตรา
ต่างประเทศ
กาไร(ขาดทุน)จาก
อนุพันธ์ทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี/
ระยะเวลา

2557
พันบาท

2558
พันบาท

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
พันบาท
พันบาท

—
5,104

—
2,603

5,398,649
11,589

710,868
4,107

6,892,986
20,516

5,104

2,603

5,410,238

714,975

6,913,502

(461,870)
(217,495)

(268,712)
(529,196)

(2,137,219)
(2,823,355)

(347,270)
(675,236)

(2,710,232)
(2,885,715)

(501,297)

571,015

(372,626)

(103,486)

(118,922)

84,207

(62,020)

(585,353)

(151,313)

65,005

(1,091,351)

(286,310)

(508,315)

(562,330)

1,263,638
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สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)
ของบริษัทฯ จากบริษัท
หงสา

2557
พันบาท

(436,541)

2558
พันบาท

(114,524)

(203,326)

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
พันบาท
พันบาท

(224,932)

505,455

หมายเหตุ:
(1)

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหงสาในตารางข้างต้นจัดเตรียมมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีของบริษัทฯ และอาจมี
ความแตกต่างจากงบการเงินของบริษัทหงสา (statutory financial statements) ซึ่งจัดเตรียมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS)

(2)

บริษัท หงสาได้รับ ค่าความพร้ อมจ่ ายไฟฟ้าและค่าพลัง งานไฟฟ้าภายใต้สั ญญาซื้ อขายไฟฟ้ าของหงสากับกฟผ . และสัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้าของหงสากั บรัฐ วิ สาหกิ จ ไฟฟ้ าลาว โดย
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ถูกรับรู้เป็นรายรับจากสัญญาเช่าทางการเงินและค่าตัดจาหน่ายของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC 4) เรื่องการประเมินว่า
ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

(3)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยสาหรับเงินกู้และต้นทุนทางการเงินอื่น

ปัจจัยที่มีผลต่อกาไรของบริษัทหงสา ได้แก่ (ก) ประสิทธิภาพการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า หงสา (ข) การจัดหา
ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองถ่านหินหงสา (ค) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อกาไรและขาดทุนจากสัญญาซื้อขายค่าเงินล่วงหน้า รวมถึงการกู้ยืมเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
(ง) การเปลี่ยนแปลงในสิทธิประโยชน์ทางภาษีและ/หรือการได้รับยกเว้นภาษีของโรงไฟฟ้าหงสา และ (จ) สภาพเศรษฐกิจ
ทั่วไปในประเทศไทยและประเทศลาว
หงสาหน่วยที่ 1 และหงสาหน่วยที่ 2 ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2558 และหงสาหน่วยที่ 3 ได้เปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในปี 2559 นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าหงสาซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดดาเนินงานในระยะแรกได้ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานหลายอย่างเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าที่เปิดดาเนินงานใหม่ แห่งอื่น เช่น การรั่วของท่อ เป็นต้น
ดังนั้นโรงไฟฟ้าหงสาจึงยังมิได้ดาเนินการเต็มกาลังการผลิต โดยบริษัทหงสามีรายได้จากการขายไฟฟ้าจานวน 5,398.6
ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 6,893.0 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559
บริษัทหงสาขาดทุนเพิ่มขึ้นจากจานวน 286.3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น
จานวน 508.3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และบริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทหงสา
เพิ่มขึ้นจากจานวน 114.5 ล้านบาทสาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น จานวน 203.3 ล้านบาท สาหรับ
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การขาดทุนเพิ่มขึ้นของบริษัทหงสาในรอบปีดังกล่าวโดยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
ต้น ทุ น ทางการเงิ น จากจ านวน 529.2 ล้ า นบาท ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ดวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 เป็ น จ านวน 2,823.4
ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 1
และหงสาหน่วยที่ 2 โดยก่อนการเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 1 และหงสาหน่วยที่ 2 ต้นทุนทางการเงิน
ได้รับรู้เป็นต้นทุนสินทรัพย์ (Capitalized) และไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างช่วงเวลาที่กาลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา โดย
บริษัทฯ คาดว่าบริษัทหงสาจะมีระดับต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นในอนาคต
การขาดทุนเพิ่มขึ้นของบริษัทหงสาสาหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เกิดจากการอ่อนค่าของเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์จานวน 585.4 ล้านบาท จากการขาดทุนจาก
ตราสารอนุพัน ธ์ใ นส่ วนของสัญ ญาซื้อ ขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้ า ที่ บริษั ท หงสาเข้าท าสั ญญา ซึ่งเป็น ไปตาม
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ข้อกาหนดการป้องกันความเสี่ยงตามเงื่อนไขของสินเชื่อโครงการ รวมถึงการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
จานวน 372.6 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมในสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทหงสาสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีมูลค่าเท่ากับ
505.5 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าเท่ากับ 6,893.0 ล้านบาท และบางส่วนถูกชดเชยด้วยต้นทุน
ขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จานวน 2,710.2 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินจานวน 2,885.7 ล้านบาท
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของการร่วมค้า เช่น ภาระหนี้สินและรายจ่าย
ฝ่ายทุนในส่วนที่ 2.2.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
16.3.2 ประสิทธิภาพการดาเนินงานและการใช้ประโยชน์โรงไฟฟ้า
ความสามารถในการจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้าของบริษัทฯ และการร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า บริษัทฯ และการร่วมค้าของบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ในการติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ารวมถึงประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้า
ช่วงระยะเวลาที่โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าและไอน้า ตลอดจนจานวนและช่ วงเวลาที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าที่
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสาจะได้รับ
ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และประสิทธิภาพในการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า หาก
โรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พีแ ละโรงไฟฟ้า หงสาไม่ ส ามารถรั ก ษาความพร้ อ มในการจ่ า ยไฟฟ้า ปริ ม าณไฟฟ้า ที่ ผ ลิ ต ได้ หรื อ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าไว้ในระดับที่กาหนด ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าดังกล่าวได้รับจะ
ลดลง ทั้งนี้ หน่วยผลิตไฟฟ้าทั้งสองหน่วยของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเคยประสบปัญหาการรั่ วของท่อนาความร้อนกลับมาใช้
ใหม่ (Reheater steam tube) ของหม้อไอน้า โดยการรั่วของท่อนาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ของหม้อไอน้าในบีแอลซีพี
หน่วยที่ 1 เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2558 และได้ทาการซ่อมแซม ซึ่งทาให้หน่วยผลิต
ไฟฟ้าดังกล่าวต้องหยุดดาเนินงานในระหว่างการซ่อมแซมเป็นเวลาประมาณ 30 วัน ในขณะที่ บีแอลซีพีหน่วยที่ 2 ได้มี
การซ่อมแซมในเดือนพฤษภาคม 2558 ทาให้หน่วยผลิตไฟฟ้าดังกล่าวต้องหยุดดาเนินงานเป็นเวลาประมาณ 20 วัน
นอกจากนี้ มีการซ่อมแซมที่นอกเหนือจากกาหนดการในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งส่งผลให้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีต้องหยุด
ดาเนินงานบีแอลซีพีหน่วยที่ 1 และบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 วัน และ 19 วัน ตามลาดับ ในเดือนกันยายน
2558 มีการรั่วของท่อหม้อต้มไอน้า (Boiler water wall tube) ของบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 และต้องหยุดดาเนินงานเพื่อ
ซ่อมแซมเป็นเวลา 7 วัน โดยการหยุดดาเนินงานเพื่อซ่อมแซมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และส่งผลให้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าที่มีสิทธิได้รับจากกฟผ. ตามที่กาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ของบีแอลซีพีลดลงระหว่างการหยุดดาเนินงานดังกล่าว อย่างไรก็ดี บจ.บีแอลซีพีได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาการรั่วของ
ท่อนาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ไปพร้อมกับ การบารุงซ่อมแซมตามกาหนดการประจาปี โดยรวมซึ่ง สามารถบรรเทา
ผลกระทบของการรั่ ว ของท่ อ ที่ มี ต่อ ยอดขายของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ เพื่อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาดัง กล่ า วในระยะยาวและเพื่อ ลด
ความเสี่ยงที่เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นอีก บจ. บีแอลซีพีมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการผลิต
ของท่อนาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ของหม้อไอน้าของโรงไฟฟ้าและท่อหม้อต้มไอน้าให้ดีขึ้นในระหว่างการบารุงรักษาตาม
กาหนดการในปี 2560
ปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งของประสิทธิภาพการดาเนินงาน คือ ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าและไอน้า (Utilisation
hours) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ยิ่งโรงไฟฟ้าสามารถดาเนินงานได้ใกล้เคียงกับชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าและไอน้าสูงสุดมากเท่าไร
ก็จะส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนเร็วขึ้นเท่านั้น โดยในทางทฤษฎีแล้ว หากโรงไฟฟ้าดาเนินงานเต็มประสิทธิภาพที่ 24 ชั่วโมง
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ต่อวันทุกวันตลอดปี ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าและไอน้าสูงสุดของโรงไฟฟ้าจะอยู่ที่ 8,760 ชั่วโมงต่อปี (365 วันคูณด้วย
24 ชั่วโมงต่อวัน) อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าและไอน้าจะขึ้นอยู่กับการซ่อมแซมและบารุงรักษา
การดาเนินงานของอุปกรณ์ และข้อจากัดของระบบเชื่อมโยงไฟฟ้า โดยความล่าช้าหรือการหยุดดาเนินงานใด ๆ จะส่งผล
ให้ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าและไอน้าของโรงไฟฟ้าและรายได้จากการขายลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งยังขึ้นอยู่กับปั จจัยอื่นอีกหลาย
ประการ เช่น การเสื่ อมสภาพตามปกติของหน่วยผลิตไฟฟ้า คุณภาพของการซ่อ มแซม รวมถึงการดาเนินงานและ
บารุงรักษาโครงการ
ตารางต่อไปนี้แสดงดัชนีความพร้อม จานวนชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าและไอน้าและรายได้จากการขายไฟฟ้าและ/
หรือไอน้าของโรงไฟฟ้าบี แอลซีพี โรงไฟฟ้าหงสา และโรงไฟฟ้าพลังงานร่ว มของบริษัทฯ ในประเทศจีนสาหรับรอบ
ระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559

รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี(1)
ดัชนีความพร้อม(2) (ร้อยละ)
ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้า(3) (ชม.)
รายได้จากการขายไฟฟ้า(4)
(พันบาท)

2557

2558

99.8
7,970

100.5
8,121

99.0
7,860

85.4
3,747

99.9
4,304

10,308,002

11,841,770

11,417,460

5,323,268

6,820,577

—

—

37.4

12.8

59.1

—

—

2,315

529

2,573

—

—

5,398,649

710,868

6,892,986

7,940

7,892

6,584

3,161

3,524

1,226,836

1,327,132

1,616,366

802,706

836,907

5,911

5,903

5,906

3,134

3,147

1,456,241

1,553,011

1,593,558

828,894

822,149

7,761

6,276

6,498

3,027

3,469

2,967,388

2,280,083

2,363,137

1,071,889

1,129,162

โรงไฟฟ้าหงสา (1)(5)
ดัชนีความพร้อม (ร้อยละ)(2)
(3)

ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้า (ชม.)
รายได้จากการขายไฟฟ้า
(พันบาท)

(4)

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง(1)
ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าและไอน้า
(ชม.)
รายได้จากการขายไฟฟ้าและ/
หรือไอน้า(6) (พันบาท)
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวน
หนาน(1)
ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าและไอน้า
(ชม.)
รายได้จากการขายไฟฟ้าและ/
หรือไอน้า (พันบาท)
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง(1)
ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าและไอน้า
(ชม.)
รายได้จากการขายไฟฟ้าและ/
หรือไอน้า (พันบาท)

หมายเหตุ:
(1) ตารางข้างต้นแสดงดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าหงสาสาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้เนื่องจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าหงสาได้รับค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน และโรงไฟฟ้ าพลังงานร่วมโจวผิงไม่ได้แสดงในตาราง
ข้างต้น เนื่องจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าของแต่ละโรงไฟฟ้า
(2)

(3)

ดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีซึ่งคานวณมาจากค่าเฉลี่ยของดัชนีความพร้อมของบีแอลซีพีหน่วยที่ 1 และบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 และดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งคานวณมา
จากค่าเฉลี่ยของดัชนีความพร้อมของหงสาหน่วยที่ 1 หงสาหน่วยที่ 2 และหงสาหน่วยที่ 3 จะเกินกว่าร้อยละ 100.0 เมื่อโรงไฟฟ้าดาเนินงานเกินกว่าจานวนชั่วโมงตามสัญญาที่กาหนดไว้ใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บีแอลซีพีมาจากชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าเฉลี่ยของบีแอลซีพีหน่วยที่ 1 และบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 และชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสามาจากชั่วโมง
การจ่ายไฟฟ้าเฉลี่ยของหงสาหน่วยที่ 1 หงสาหน่วยที่ 2 และหงสาหน่วยที่ 3
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(4)

รายได้จ ากการขายไฟฟ้ าจากบจ. บีแ อลซี พี แ ละบริ ษัท หงสาจะไม่ ถู กบั น ทึก เป็ นรายได้จ ากการขายในผลการด าเนิน งานของบริษั ทฯ แต่จ ะรับ รู้เ ป็น ส่ว นแบ่ ง ก าไร (ขาดทุ น) จาก
การร่วมค้า

(5)

หงสาหน่วยที่ 1 และหงสาหน่วยที่ 2 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 และเดือนพฤศจิกายน 2558 ตามลาดับ และไม่มีการดาเนินการระหว่างรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2557 ทั้งนี้ หงสาหน่วยที่ 3 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมีนาคม 2559 จึงไม่มีการดาเนินงานในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558

(6)

รายได้จากการขายไอน้าโดยโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งรวมถึงรายได้จากการขายน้าร้อนและน้าเย็นซึ่งได้มาจากไอน้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง

16.3.3 อุปสงค์ของไฟฟ้าและไอน้าในตลาด
รายได้จากการขายและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากอุปสงค์ของไฟฟ้าและ
ไอน้า แม้ว่าบจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาจะได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่ มีการตกลงกาลังการผลิตไฟฟ้าไว้
ล่วงหน้าก็ตาม แต่ปริมาณไฟฟ้าและไอน้าของบริษัทฯ ที่ขายในประเทศจีนยังขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของไฟฟ้าและไอน้าใน
ตลาดที่มีความผันผวน
เนื่องจากบริษัทฯ เรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้รับซื้อไฟฟ้าและไอน้าในประเทศจีนจากปริมาณการจาหน่าย
ไฟฟ้าและไอน้าตามความเป็นจริง ปริมาณการจาหน่ายจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดรายได้จากการขายของบริษัทฯ
ซึ่งปริมาณการจาหน่ายนี้ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์และอุปทานของไฟฟ้าและไอน้า รวมถึงสภาวะทั่วไปของตลาด
พลังงานในประเทศจีน โดยในประเทศจีน บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กั บข้อตกลงการจัดสรร การรับซื้อไฟฟ้า
รายปีซึ่งหน่วยงานราชการประจาจังหวัดของพื้นที่ที่โครงการผลิตไฟฟ้าแต่ละโครงการตั้งอยู่เป็นผู้กาหนดปริมาณไฟฟ้าที่
คาดการณ์ไว้ โดยการกาหนดปริมาณไฟฟ้าดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประเมินของหน่วยงานราชการประจาจังหวัดเกี่ยวกับ
อุปสงค์ สภาวะตลาด และอุปทานของไฟฟ้าในพื้นที่ สาหรับสัญญาซื้อขายไอน้าของบริษัทฯ ในประเทศจีนมีการกาหนด
ปริมาณการรับซื้อรายปีขั้นต่า ทั้งนี้ การจาหน่ายไอน้าในปริมาณที่มากขึ้นจะส่งผลให้รายได้จากการขายไอน้าของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่ช่ วยบรรเทาความเสี่ยงจากอุปสงค์ของไฟฟ้าและไอน้าในตลาดที่มี
ความผันผวน เช่น บริษัทฯ เป็นผู้จาหน่ายไอน้าและน้าร้อนเพียงรายเดียวในเขตเจิ้งติ้งและเป็นผู้จาหน่ายไอน้าเพียงราย
เดียวในเขตหลวนหนาน ทั้งนี้ “ประกาศว่าด้วยข้อบังคับชั่วคราวเกี่ยวกับการก่อสร้างและจัดการโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้ากากแร่ (Notice on Provisional Regulations on CHP and Gangue NRU Power
Projects Construction and Management)” ซึ่งออกโดยคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนร่วมกับ
กระทรวงโยธาธิการแห่งประเทศจีน โดยหลักไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขึ้นใหม่ในเขต
การจัดหาความร้อนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเดิม ทั้งนี้ แม้ว่าหน่วยงานท้องถิ่นในประเทศจีนจะมีดุลพินิจใน
การบังคับใช้ประกาศดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อว่าการแข่งขันของบริษัทฯ ในเขตเจิ้งติ้งและเขตหลวนหนานมีอยู่อย่างจากัด
และบริษัทฯ ยังเป็นผู้จาหน่ายไอน้าเพียงรายเดียวให้แก่ผู้รับซื้อของบริษัทฯ ในเขตโจวผิงด้วย อย่างไรก็ตาม การจาหน่าย
ไฟฟ้ า และไอน้ าของบริ ษั ท ฯ ยั ง คงขึ้ น อยู่ กั บ อุ ป สงค์ ใ นพื้ น ที่ ที่ โ ครงการผลิ ต ไฟฟ้ า แต่ ล ะโครงการตั้ ง อยู่ ดั ง นั้ น
การเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ของไฟฟ้ าและไอน้าในพื้นที่นั้น ๆ จึงอาจส่งผลกระทบสาคัญต่อปริมาณการจาหน่ายของ
บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขาย รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
16.3.4 อัตราค่าไฟฟ้าและไอน้า (Tariff)
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าอาจส่งผลกระทบสาคัญต่อกาไรของบริษัทฯ โดยแม้ว่าบจ. บีแอลซีพี
และบริษัทหงสาได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าภายใต้สัญญาดังกล่าวสาหรับระยะเวลาตาม
สัญญาได้ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้า แต่อัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าสาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีนยังขึ้นอยู่กับ
การปรับเปลี่ยนเป็นระยะ
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ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารายปีในประเทศจีน อัตราค่าไฟฟ้าจะถูกกาหนดโดยหน่วยงานกาหนดราคาท้องถิ่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและคณะกรรมการพั ฒ นาและปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ จี น ซึ่ ง จะปรั บ เปลี่ ย นอั ต ราค่ า ไฟฟ้ า เป็ น ระยะ โดยจาก
ประสบการณ์ที่ ผ่า นมาของบริษั ทฯ และนโยบายพลั งงานในปั จจุ บัน ของประเทศจี น บริ ษัท ฯ เชื่อ ว่า อัตร าค่าไฟฟ้า
ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิง ซึ่งช่วยลดผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากความผันผวน
ของราคาถ่ า นหิ น โดยในท านองเดี ย วกั น สั ญ ญาซื้ อ ขายไอน้ าของบริ ษั ท ฯ ในประเทศจี น ก็ มี ข้ อ ก าหนดส าหรั บ
การปรับเปลี่ยนอัตราค่าไอน้าเป็นครั้งคราวเพื่อสะท้ อนปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความผันผวนของราคาถ่านหินและอัตราค่า
ไอน้าที่กาหนดโดยหน่วยงานกาหนดราคาท้องถิ่น ดังนั้น แม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าจะมีความผันผวน การดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในประเทศจีนที่ผ่านมายังคงได้รับกาไรอย่างต่อเนื่อง
ตารางต่อไปนี้แสดงอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าเฉลี่ยและต้นทุนถ่านหินเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สาหรับ
รอบระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559

รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ต้นทุนถ่านหินเฉลี่ย
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (หยวน/ตัน) (1)
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (หยวน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
อัตราค่าไอน้าเฉลี่ย
(หยวน/ตัน)

2557

2558

579
0.4252

493
0.4156

384
0.3942

422
0.4106

350
0.3614

96

91

90

125

113

หมายเหตุ:
ต้นทุนถ่านหินเฉลี่ยคิดโดยการนาต้นทุนถ่านหินทั้งหมดหารด้วยค่าสมมติของจานวนถ่านหินทั้งหมดที่มี ค่าปริมาณความร้อน 7,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการผลิตไฟฟ้าซึ่ง
เป็นค่ามาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในตลาดถ่านหินในประเทศจีน ในการนี้ จานวนถ่านหินที่ซื้อมาได้รับการปรับโดยการคูณด้วยอัตราของค่าปริม าณความร้อนที่แท้จริงของถ่านหินที่ใช้หารด้วย
ค่าปริมาณความร้อนของถ่านหินมาตรฐาน (Standard Coal)

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าของรัฐบาลของประเทศจีนในทางลบ เช่น
ความล่าช้าในการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าหรือการที่รัฐบาลไม่ปรับอัตราดังกล่าวเพื่อให้สะท้อนถึงราคาถ่านหินที่
เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อรายได้จากการขายของบริษัทฯ ตลอดจนผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งผ่านการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนถ่านหินไปยังผู้รับซื้อไฟฟ้าและไอน้าของบริษัทฯ ได้หรือ
ส่งผ่านได้เพียงบางส่วน
16.3.5 การจัดหาและต้นทุนถ่านหิน
บริษทั ฯ และการร่วมค้าของบริษัทฯ มีรายได้จากการขายหลักจากการขายไฟฟ้าและไอน้าที่ผลิตโดยใช้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิง ดังนั้น ความผันผวนของราคาถ่านหิน ความไม่ต่อเนื่องของการจัดหาถ่านหิน และความไม่เพียงพอของ
ทรัพยากรที่ใช้ในการขนส่งถ่านหินอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.3 ปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1.5 ความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิง
16.3.6 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นผลมาจากธุรกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ใน
รูปแบบของสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทฯ สกุลเงินที่บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ใช้ดาเนินงานในประเทศจีนคือสกุลเงินหยวน ในกรณีที่การดาเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศจีนของบริษัทฯ มี
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กาไร การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินหยวนมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และต่อ
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนั้น บริษัทย่อยในประเทศจีนของบริษัทฯ ได้ทาสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อใช้ในการดาเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีน การอ่อนค่าของเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่
จะทาให้ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ สูงขึ้นและการแข็งค่าของเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะทาให้
ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ ลดลง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาเผชิญนั้นได้รับการบรรเทา
ด้วยโครงสร้างการชาระค่าตอบแทนที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบจ. บีแอล
ซีพีและบริษัทหงสา ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าที่บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาจะได้รับจากกฟผ. จะเป็นสกุลเงิน บาท โดย
การคานวณค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าบางส่วนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลเงินบาทใน
ขณะนั้น ดังนั้น บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงิน
ดอลลาร์สหรัฐผ่านการที่ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้ าบางส่วนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บจ. บีแอลซีพีใช้สกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เมื่อแปลงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมาเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทฯ
16.4

รายละเอียดรายการที่สาคัญในงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ

16.4.1 รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายของบริษัทฯ ในปัจจุบันประกอบด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้า
ของบริษัทย่อยในประเทศจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมโจวผิง รวมถึงรายได้จากการขายอื่น รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าของบริษัทฯ ถูกบันทึกตามปริมาณไฟฟ้าและ
ไอน้าสุทธิที่จาหน่ายได้ รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าที่กาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้าที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
การอนุมัติโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดรายได้จากการขายของบริษัทฯ ตามแหล่งเงินได้สาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้:
2556
พันบาท
รายได้จากการขาย
ไฟฟ้า
โรงงานไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง
โรงงานไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน
โรงงานไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง
รายได้จากการขายไฟฟ้ารวม
ไอน้า
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติง้ )1(
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน
โรงงานไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง
รายได้จากการขายไอน้ารวม
รายได้จากการขายอื่น
รวมรายได้จากการขายรวม

ร้อยละ

รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
พันบาท
ร้อยละ

2558
พันบาท

ร้อยละ

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ

652,310
1,124,319
1,380,975

11.5
19.8
24.3

680,717
1,175,737
1,157,913

13.1
22.6
22.3

812,262
1,194,300
1,201,910

14.4
21.1
21.3

394,713
637,330
557,493

14.5
23.4
20.4

375,517
565,689
561,907

13.3
20.1
20.0

3,157,604

55.5

3,014,367

58.0

3,208,472

56.8

1,589,536

58.3

1,503,113

53.4

574,526
331,922
1,586,413
2,492,861
38,624
5,689,089

10.1
5.8
27.9
43.8
0.7
100.0

646,415
377,274
1,122,170
2,145,859
39,450
5,199,676

12.4
7.3
21.6
41.3
0.8
100.0

804,104
399,258
1,161,227
2,364,589
79,951
5,653,012

14.2
7.1
20.5
41.8
1.4
100.0

407,993
191,564
514,396
1,113,953
24,278
2,727,767

15.0
7.0
18.9
40.8
0.9
100.0

461,390
256,460
567,255
1,285,105
26,183
2,814,401

16.4
9.1
20.2
45.7
0.9
100.0

หมายเหตุ:
(1)

รายได้จากการขายไอน้าโดยโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งรวมถึงรายได้จากการขายน้าร้อนและน้าเย็นซึ่งได้มาจากไอน้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายของบริษัทฯ มาจากปริมาณไฟฟ้าและไอน้าที่บริษัทฯ ผลิตและขายให้กับผู้รับซื้อ
ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณไฟฟ้าและไอน้าที่ขายโดยบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
การจ่ายไฟฟ้า (เมกะวัตต์ชั่วโมง)
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง(1)
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
โจวผิง
การจ่ายไฟฟ้ารวม
(เมกะวัตต์-ชัว่ โมง)
การจ่ายไอน้า (ตัน) (2)
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง (1)
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
หลวนหนาน
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
โจวผิง
การจ่ายไอน้ารวม (ตัน)

2557

2558

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559

326,011
519,839

327,165
521,213

411,801
512,990

199,822
273,840

218,187
268,845

649,989

522,546

531,164

248,368

279,503

1,495,839

1,370,924

1,455,955

722,030

766,535

977,525

1,037,719

1,263,550

636,478

726,894

746,631

855,632

967,380

493,585

651,068

3,505,321
5,229,477

2,542,722
4,436,073

2,760,673

1,223,933
2,353,996

1,463,727
2,841,689

4,991,603

หมายเหตุ:
(1)

การเพิ่มขึ้นของการจ่ายไฟฟ้าและไอน้าโดยโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งระหว่างรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นผลโดยหลักจาก
การเพิ่มขึ้นของกาลังการผลิตติดตั้งของบริษัทฯ ในเดือนมกราคม 2558 ซึ่งเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นอีก 25.0 เมกะวัตต์ และเพิ่มกาลังการผลิตไอน้าขึ้นอีก 260.0 ตันต่อชั่วโมง

(2)

ปริมาณการจาหน่ายไอน้ารวมถึงไอน้าที่ใช้ในการผลิตน้าร้อนและน้าเย็นเพื่อขายด้วย

16.4.2 รายได้จากการขายไฟฟ้า
บริษัทฯ จาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานให้แก่
บริษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าท้องถิ่นตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารายปี โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ารายปี
มักจะกาหนดประมาณการปริมาณไฟฟ้าที่จะจาหน่ายในแต่ละเดือนของปี และจะมีการปรับจานวนไฟฟ้าที่ขายได้จริง
ตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น การหยุดดาเนินงานนอกแผนและความไม่เพียงพอของเชื้อเพลิงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดย
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารายปีมีการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ต่ อกิโลวัตต์-ชั่วโมงสาหรับปีนั้น ๆ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติโดย
หน่วยงานกาหนดราคาในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน และอาจมีการปรับเปลี่ยน
เป็นระยะ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีระยะเวลาของสัญญา 28 ปีเพื่อจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่
บริษัทซีหวางซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าเพียงรายเดียวของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือน
มิถุนายน 2572
16.4.3 รายได้จากการขายไอน้า
บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาซื้อขายไอน้ากับองค์กรของรัฐ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์
และผู้บริโภคในครัวเรือน เพื่อจาหน่ายไอน้าที่ผลิตขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน
และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง โดยบริษัทฯ คิดค่าตอบแทนโดยอ้างอิงกับอัตราค่าไอน้าที่กาหนดโดยหน่วยงานกาหนด
ราคาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หรืออ้างอิงกับอัตราค่าไอน้าที่กาหนดในสัญญาซื้อขายไอน้า ในกรณีที่ได้มีการเจรจาอัตราค่า
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ไอน้าไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าไอน้าที่ตกลงไว้ล่วงหน้านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับราคาถ่านหิน
ในตลาด
นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งยังจาหน่ายน้าร้อนและน้าเย็นที่ได้จากไอน้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้า
อนึ่ง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งเป็นผู้จาหน่ายไอน้าและน้าร้อนเพียงรายเดียวในเขตเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมหลวนหนานเป็นผู้จาหน่ายไอน้าเพียงรายเดียวในเขตหลวนหนาน และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงเป็นผู้จาหน่าย
ไอน้าเพียงรายเดียวให้แก่ผู้รับซื้อไอน้า คือ บริษัทซีหวาง
16.4.4 รายได้จากการขายอื่น
รายได้จากการขายอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ในกรณีที่อัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าไม่สามารถสะท้อนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคา
ถ่านหินได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ อาจได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นกรณี ๆ ไป
16.4.5 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทฯ ซึ่งโดยหลักเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขายไฟฟ้าและไอน้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้าของ
บริษัทย่อยในประเทศจีน ประกอบด้วยค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและการบารุงรักษา ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของต้นทุนขายสาหรับแต่ละโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง
เชื้อเพลิง
การดาเนินงานและ
การบารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนขาย

2557
พันบาท

2558
พันบาท

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558
พันบาท

พันบาท

654,127

566,413

525,589

266,098

255,285

160,605

220,068

290,934

115,557

154,820

104,333
919,065

150,314
936,795

166,785
983,308

81,700
463,355

43,878
453,983

760,707

664,102

550,287

310,481

261,705

171,102

239,612

252,816

144,420

86,292

173,108
1,104,917

191,754
1,095,468

201,725
1,004,828

97,560
552,461

48,136
396,133

1,754,333

1,223,911

1,062,514

532,629

528,544

372,211

277,545

373,568

128,799

187,756

ต้นทุนขาย

143,128
2,269,672

152,884
1,654,340

162,038
1,598,120

79,468
740,896

42,402
758,702

รวม
เชื้อเพลิง
การดาเนินงานและ

3,169,167
703,918

2,454,426
737,225

2,138,390
917,318

1,109,208
388,776

1,045,534
428,868

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน
เชื้อเพลิง
การดาเนินงานและ
การบารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนขาย
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง
เชื้อเพลิง
การดาเนินงานและ
การบารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย
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สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558

รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
การบารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย
รวมต้นทุนขาย

(ก)

2557
พันบาท

420,569
4,293,654

2558
พันบาท

494,952
3,686,603

พันบาท

530,548
3,586,256

พันบาท

258,728
1,756,712

134,416
1,608,818

เชื้อเพลิง

บริษัทฯ ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าและไอน้า สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 ต้นทุนการซื้อถ่านหินคิด
เป็นร้อยละ 73.8 ร้อยละ 66.6 ร้อยละ 59.6 ร้อยละ 63.1 และร้อยละ 64.9 ของต้นทุนขายทั้งหมด ตามลาดับ ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของราคาถ่านหินในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ซื้อถ่านหินตามจานวนที่ต้องการ
ในตลาดซื้อขายทันที (Spot market)
ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนถ่านหินเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
(หยวน/ตัน)
ต้นทุนถ่านหินเฉลี่ย
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2557
(หยวน/ตัน)
579

2558
(หยวน/ตัน)
493

384

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
(หยวน/ตัน)
(หยวน/ตัน)
422

350

ปัจจัยสาคัญที่เป็นตัวกาหนดค่าเชื้อเพลิงของบริษัทฯ คือ ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และไอน้าของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ วัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าจากอัตราการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้า (Heat rate) ซึ่งแสดงถึง
พลังงานความร้อนที่ต้องใช้สาหรับการผลิตไฟฟ้าหรือไอน้าหนึ่งหน่วย ยิ่งอัตราการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้าต่า
การใช้ ถ่านหิ นสาหรั บการผลิตไฟฟ้าและไอน้ าก็ยิ่งน้ อยลง และในทานองกลั บกัน ตารางต่อไปนี้แสดงอัตราการใช้
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้าของโรงงานไฟฟ้าของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
(กิโลจูล/กิโลวัตต์ชั่วโมง)
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้า

(ข)

5,448

2557
(กิโลจูล/กิโลวัตต์ชั่วโมง)

2558
(กิโลจูล/กิโลวัตต์ชั่วโมง)

5,630

5,516

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
(กิโลจูล/กิโลวัตต์(กิโลจูล/กิโลวัตต์ชั่วโมง)
ชั่วโมง)
5,507

5,424

การดาเนินงานและการบารุงรักษา

บริษัทฯ ควบคุมการดาเนินงานและการบารุงรักษาให้โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมหลวนหนาน และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง และในบางกรณีอาจว่าจ้างผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสาหรับ
การดาเนิ นงานและการซ่อมบารุง ครั้ง ใหญ่ ค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิ นงานและการบารุ งรัก ษาส่ วนใหญ่ประกอบด้ว ย
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ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับบุคลากรและเกี่ยวข้องกับการบารุงรักษาโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ สายเคเบิล ท่อส่ง และอาคารที่ใช้
สาหรับการส่งและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการดาเนินงานและการบารุงรักษาด้วย
(ค)

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาที่คานวณแบบเส้นตรงของสายเคเบิล หม้อแปลง
สวิตช์เกียร์ ท่อส่ง โรงไฟฟ้า เครื่องจักร และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งใช้สาหรับการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้าตามอายุ
การใช้งานที่ได้ประมาณการไว้
(ง)

ค่าตัดจาหน่าย

ค่าตัดจาหน่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าตัดจาหน่ายของสิทธิในการใช้
ที่ดินและซอฟท์แวร์สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
โจวผิง
16.4.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่ าตอบแทนพนักงาน ค่าใช้จ่ายสานักงานและสิ่งอานวย
ความสะดวก ค่าเสื่อมราคาค่าสิทธิ ในการใช้ที่ดินและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ ค่า เสื่อมราคาของ
ทรัพย์สินถาวรที่ไม่ใช่โรงไฟฟ้า เช่น อาคารสานักงาน ค่าตัดจาหน่ายของต้นทุนในการซื้อกิจการที่สูงกว่ามูลค่ายุติ ธรรม
ต้นทุนของโครงการที่ถูกบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายและอื่น ๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาจ้างบริหาร (Management Service Agreement) กับบมจ. บ้านปูเริ่มตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2558 โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว บมจ. บ้านปูในฐานะผู้รับจ้างตามสัญญามีหน้าที่ในการให้ คาปรึกษาและ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญ
อื่น ๆ ข้อ 8.1 สรุปสาระสาคัญของสัญญา
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายสานักงานและสิ่งอานวย
ความสะดวก
ค่าสิทธิในการใช้ที่ดินและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนของโครงการที่ถูกลงบัญชี
เป็นค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ(1)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
พันบาท
พันบาท
183,734
173,828

2556
พันบาท
357,666

2557
พันบาท
465,070

2558
พันบาท
415,180

115,321

104,874

96,223

42,241

36,685

61,526
19,954
103,016

48,586
69,226
55,814

79,360
77,616
57,216

47,761
28,073
27,569

49,658
59,912
30,049

—
73,962
731,445

—
112,380
855,950

7,714
92,830
826,139

—
25,590
354,968

—
66,652
416,784

หมายเหตุ:
(1)

“อื่น ๆ” โดยหลักประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่บริษัทในเครือ ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและเงินบริจาค
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16.4.7 เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผลที่ได้รับจาก
บมจ. เอราวัณซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.56 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด โดยรายได้
จากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้โอนเงินลงทุนในบมจ. เอราวัณดังกล่าว
ให้แก่บมจ. บ้านปูในราคาตลาดในเดือนกันยายน 2558
16.4.8 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ ประกอบด้วยดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากธนาคารและการลงทุนระยะสั้นซึ่งบริษัทฯ ใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินสดทั่วไป รวมถึงดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีสารองซึ่งบริษัทฯ ต้องดารงไว้ภายใต้
ข้อตกลงสินเชื่อโครงการของบริษัทฯ
16.4.9 รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ
รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้คาปรึกษาและค่าบริหารจัดการที่ได้รับจาก
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา สาหรับการที่บริษัทฯ ให้บริการให้คาปรึกษาด้านเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและเรื่องอื่น ๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับรู้ (ก) รายได้จากการจาหน่ายเถ้าลอยและเถ้าหนักที่ได้จาก
กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้า และ (ข) ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อที่ได้จากลูกค้าใหม่สาหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่ง
ไอน้าครั้งแรกไปยังลูกค้าของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการขายอื่น แต่ บริษัทฯ รับรู้รายการดังกล่าวเป็นรายได้ค่าบริหาร
จัดการและอื่น ๆ โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการดังกล่าวย้อนหลังเป็นรายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ สาหรับรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557
16.4.10 กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ จากอั ตราแลกเปลี่ย น โดยส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ว ยก าไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ
จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงจากรายได้และรายจ่ายในสกุลเงินอื่นซึ่งไม่ใช่สกุลเงินบาท โดย
สกุลเงินที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และเงินเยน
16.4.11 ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิด จากการกู้ยืม ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่าง
การก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนสาหรับทรัพย์สินที่เข้าเงื่อนไขบางรายการ ส่วนใหญ่ได้แก่โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ
โดยดอกเบี้ยดังกล่าวได้ถูกรวมเป็นราคาทุนของทรัพย์สินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย
16.4.12 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่เป็นภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาษี
ที่จัดเก็บจากเงินได้จะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในกรณีที่ธุรกรรมนั้น ๆ ถูกรับรู้ในรายการกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผลทางภาษีที่เกี่ยวข้องจะรับรู้ในรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือในส่วนของผู้ถือหุ้น
16.4.13 ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งถูกรับรู้เป็นส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าตามสัดส่วนการลงทุนของ
การร่วมค้านั้น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนแบ่งกาไรที่ได้รับจากบจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา ในระหว่างรอบปีสิ้นสุด
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.3.1 กาไรหรือขาดทุน
ของการร่วมค้า
16.4.14 การวัดมูลค่าใหม่ของสารองค่าใช้จ่ายประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษี
บริษัทฯ มีการวัดมูลค่าใหม่ของสารองค่าใช้จ่ายประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษี ซึ่งมาจากการวัดมูลค่าใหม่
ของภาระผูกพันดังกล่าวจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์
พนักงาน
16.4.15 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
บริ ษั ท ฯ บั น ทึ ก ก าไร (ขาดทุ น ) จากการวั ด มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก าไรและขาดทุ น ที่ ยั ง
ไม่เกิดขึ้นจริงของหุ้นในบมจ. เอราวัณที่บริษัทฯ ถืออยู่ซึ่งมีการปรับมูลค่าสินทรัพย์ตามวิธีราคาตลาด ณ วันสุดท้ายของ
แต่ละงวด
16.4.16 ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้า
บริ ษั ท ฯ บั น ทึ ก ส่ ว นแบ่ง ก าไร (ขาดทุ น ) เบ็ ดเสร็ จ อื่ น จากการร่ ว มค้า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บก าไรและขาดทุ น ที่ ยั ง
ไม่เกิดขึ้นจริงของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยบริษัทหงสาที่มีการปรับมูลค่าตามวิธีราคาตลาด โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรการป้องกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยของบริษัทหงสา
16.4.17 ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
เนื่ องจากสกุ ลเงิน ที่ บริ ษัท ฯ ใช้ใ นการดาเนิ นงาน คือ สกุล เงิ น บาท บริษั ทฯ แปลงผลการดาเนิ น งานของ
บริษัทย่อยและการร่วมค้าที่ ถูกกาหนดเป็นสกุลเงินอื่นซึ่งไม่ใช่สกุลเงินบาทให้เป็นสกุลเงินบาท ผลการดาเนินงานของ
บจ. บี แ อลซี พี และบริ ษั ท ย่ อยของบริ ษั ท ฯ ในประเทศจี นได้จั ดท าขึ้ น โดยใช้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ และเงิ น หยวน
ตามลาดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกรายได้เมื่อสกุลเงินที่ไม่ใช่เงินบาทแข็งค่า ขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท และบริษัทฯ บันทึก
รายจ่ายเมื่อสกุลเงินที่ไม่ใช่เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท
16.4.18 กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิของบริษัทฯ ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ (ก) กาไรจากการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งโดยหลักได้แก่
กาไรจากการขายไฟฟ้าและไอน้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมของบริษัทย่อยในประเทศจีน และ (ข) ส่วนแบ่งกาไร
(ขาดทุน) จากการร่วมค้า ซึ่งโดยหลักได้แก่ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสา โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.3.1 กาไรหรือขาดทุน
ของการร่วมค้า
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16.5

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ผลการดาเนินงาน

ตารางต่อไปนี้สรุปผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ โดยแสดงทั้งในจานวนเต็มและอัตราร้อยละ
ของรายได้จากการขายทั้งหมด
2556
พันบาท
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ

5,689,089
(4,293,654)

100.0
(75.5)

5,199,676
(3,686,602)

100.0
(70.9)

5,653,012
(3,586,256)

100.0
(63.4)

2,727,767
(1,756,712)

100.0
(64.4)

2,814,401
(1,608,818)

100.0
(57.2)

กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้า

1,395,435
(731,445)
360
22,216
512,034
36,537

24.5
(12.9)
0.0
0.4
9.0
0.6

1,513,074
(855,950)
2,099
27,849
596,480
(7,851)

29.1
(16.5)
0.0
0.5
11.5
(0.2)

2,066,756
(826,139)
4,311
55,499
504,200
(725)

36.6
(14.6)
0.1
1.0
8.9
(0.0)

971,055
354,968
554
28,057
283,179
3,211

35.6
(13.0)
0.0
1.0
10.4
0.1

1,205,583
(416,784)
9,258
54,724
294,608
118,896

42.8
(14.8)
0.3
1.9
10.5
4.2

(41,642)
1,819,452

(0.7)
32.0

(26,303)
2,158,453

(0.5)
41.5

(221,092)
1,895,190

(3.9)
33.5

(21,835)
925,560

(0.8)
33.9

(238,692)
1,833,083

(8.5)
65.1

กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

3,012,947
(385,206)

53.0
(6.8)

3,407,851
(410,490)

65.5
(7.9)

3,478,000
(554,626)

61.5
(9.8)

1,834,813
(274,733)

67.3
(10.1)

2,860,676
(227,971)

101.6
(8.1)

กาไรสาหรับระยะเวลาที่ระบุ

2,627,741

46.2

2,997,361

57.6

2,923,374

51.7

1,560,080

57.2

2,632,705

93.5

—

—

15,679

0.3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(9,098)

(0.3)

—

—

15,679

—

—

—

—

—

(9,098)

(0.3)

(15,625)

(0.3)

15,071

0.3

(4,023)

(0.1)

(3,989)

(0.1)

—

—

505,219

8.9

(6,983)

(0.1)

794,200

14.0

211,508

7.8

(212,788)

(7.6)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
จากภาษี
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการ
ใหม่ไปยังกาไรหริอขาดทุนใน
ภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของสารอง
ค่าใช้จ่ายประโยชน์พนักงานสุทธิ
จากภาษี (1)
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จาก
การร่วมค้า
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกาไรหริอขาดทุน
ในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการ
ใหม่ไปยังกาไรหริอขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
จากการร่วมค้า
ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทาง
การเงิน
รวมรายการที่จะจัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกาไรหริอขาดทุน
ในภายหลัง

678,981

11.9

24,181

0.5

461,048

8.2

379,763

13.9

(425,775)

(15.1)

1,168,575

20.5

32,269

0.7

1,251,225

22.1

587,282

21.5

(638,563)

(22.7)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับ
ระยะเวลาที่ระบุสุทธิจากภาษี

1,168,575

20.5

47,948

0.9

1,251,225

22.1

587,282

21.5

(647,661)

(23.0)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับ
ระยะเวลาที่ระบุ

3,796,316

66.7

3,045,309

58.6

4,174,599

73.8

2,147,362

78.7

1,985,044

70.5

การแบ่งปันกาไรสาหรับระยะเวลา
ที่ระบุ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม

1,786,730

31.4

2,091,884

40.2

2,074,615

36.7

902,592

33.1

2,553,362

90.8

841,011

14.8

905,477

17.4

848,759

15.0

657,488

24.1

77,343

2.7

2,627,741

46.2

2,997,361

57.6

2,923,374

51.7

1,560,080

57.2

2,632,705

93.5
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2556
พันบาท
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
รวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ

2,276,305

40.0

1,520,011
3,796,316

2.97

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ

2,115,919

40.7

2,780,643

49.2

1,104,858

40.5

1,937,979

68.9

26.7

929,390

17.9

1,393,956

24.7

1,042,504

38.2

47,065

1.7

66.7

3,045,309

58.6

4,174,599

73.8

2,147,362

78.7

1,958,044

70.6

n/a

3.47

n/a

2.46

n/a-

1.499

n/a

1.209

n/a

หมายเหตุ:

(1)

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทฯ เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุงปี 2557) และได้ทาการปรับปรุงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ซึ่ง ผลของการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุงปี 2557) ดัง กล่าวทาให้เกิดการวัดมูลค่าใหม่ของสารองค่าใช้จ่ ายผลประโยชน์พ นักงานสุทธิจ ากภาษีซึ่ งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งถูกรับรู้ภายใต้กาไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จานวน 15.7 ล้านบาท ในปี 2557

16.6

การกระทบยอดกาไรสาหรับปีเป็นกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA) และกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย ที่ถูกปรับปรุง (Adjusted
EBITDA)

ตารางข้างใต้นี้แสดงให้เห็นถึงการกระทบยอดกาไรสาหรับ รอบระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นกาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย สาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กาไรสาหรับปี
บวกด้วย:
ภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุ น (ก าไร)สุ ท ธิ จ าก
อัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด
จาหน่าย
ก าไรก่ อ นหั ก ดอกเบี้ ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย(1)

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
พันบาท
พันบาท
1,560,080
2,632,705

2556
พันบาท
2,627,741

2557
พันบาท
2,997,361

2558
พันบาท
2,923,374

385,206
41,642

410,490
26,303

554,626
221,092

274,733
21,835

227,971
238,692

(36,537)
(22,216)
(360)

7,851
(27,849)
(2,099)

725
(55,499)
(4,311)

(3,211)
(28,057)
(554)

(118,896)
(54,724)
(9,258)

447,740

545,802

546,238

269,035

161,041

3,443,216

3,957,859

4,186,245

2,093,861

3,077,531

หมายเหตุ:
(1)

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย คานวนโดยรวมภาษีเงิ นได้ ดอกเบี้ยจ่ าย กาไร (ขาดทุน ) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ เงิ น
นผลรับจากบริษัทอื่น และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของกาไรสาหรับปี (ซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้า ) บริษัทฯ เห็นว่า กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย เป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่สาคัญ และบริษัทฯ เชื่อว่า กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย ถูกนาไปใช้โดยผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
และผู้ลงทุนจานวนมากในการประมาณการกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย ไม่อาจนามาใช้เป็นตัวชี้วัดกระแส
เงินสดที่แท้จริงของบริษัทฯ และไม่ใช่ตัวชี้วัดมาตรฐานตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย การคานวณกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่ายของบริษัทฯ อาจแตกต่างจากการคานวณค่าที่มีชื่อคล้ายคลึงกันของบริษัทอื่น
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ตารางข้างใต้นี้แสดงให้เห็นถึงการกระทบยอดกาไรสาหรับ รอบระยะเวลาที่ระบุไว้ เป็นกาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EBITDA) สาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท

2557
พันบาท

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
พันบาท
พันบาท

2558
พันบาท

บจ. บีแอลซีพี
กาไรสุทธิ .................................

4,512,132

4,547,858

4,189,223

2,322,001

2,821,121

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ .................

989,599

378,435

1,395,363

547,185

62,854

กาไรก่อนหักภาษี......................

5,501,731

4,926,293

5,584,586

2,869,186

2,883,975

ต้นทุนทางการเงิน.....................

938,488

957,496

803,888

433,154

346,340

ดอกเบี้ยรับ ..............................

(130,502)

(101,118)

(78,327)

(43,467)

(37,243)

กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

(951,192)

258,061

(1,005,182)

(294,675)

289,704

กาไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่
เกิดขึ้นจริง................................

29,178

(170,199)

(48,231)

(37,573))

(67,413)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย .

152,342

163,374

192,891

81,971

79,090

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
ของบจ. บีแอลซีพ(1)ี .................

5,540,045

6,033,907

5,449,625

3,008,596

3,494,453

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
ตามสัดส่วนการลงทุนของ
บจ. บีแอลซีพ(2)ี ........................

2,770,023

3,016,954

2,724,812

1,504,298

1,747,227

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ ....................
...............................................

(1,091,351)

(286,310)

(508,315)

(562,330)

1,263,638

กาไร(ขาดทุน)
ก่อนหักภาษี .............................

(1,091,351)

(286,310)

(508,315)

(562,330)

1,263,638

รายได้ทางการเงิน ....................

(5,104)

(2,603)

(11,589)

(4,107)

(20,516)

ต้นทุนทางการเงิน.....................

217,495

529,196

2,823,355

675,236

2,885,715

ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน

501,297

(571,015)

372,626

103,486

118,922

ขาดทุน(กาไร)จากสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่
เกิดขึ้นจริง................................

(84,207)

62,020

585,353

151,313

(65,005)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

บริษัทหงสา

26,041

23,541

93,877

11,866

60,221

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
ของบริษัทหงสา(3) .....................

(435,829)

(245,171)

3,355,307

375,464

4,242,975

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
ตามสัดส่วนการลงทุนของ
บริษัทหงสา(4)............................

(174,332)

(98,068)

1,342,123

150,186

1,697,190
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สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท

2557
พันบาท

2558
พันบาท

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
พันบาท
พันบาท

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
บวกด้วย:

3,443,216

3,957,859

4,186,245

2,093,861

3,077,531

2,770,023

3,016,954

2,724,812

1,504,298

1,747,227

(174,332)

(98,068)

1,342,123

150,186

1,697,190

ส่วนแบ่งขาดทุน(กาไร)จาก
บจ. บีแอลซีพี .........................

(2,256,067)

(2,273,929)

(2,094,612)

(1,161,102)

(1,410,561)

ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร)จาก
บริษัทหงสา ............................

436,541

114,524

203,326

224,932

(505,455)

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่ายที่ถูกปรับปรุง(5) .........

4,219,380

4,717,340

6,361,894

2,812,175

4,605,932

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจาหน่ายตาม
สัดส่วนการลงทุนของบจ. บีแอลซีพี
...............................................
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจาหน่ายตาม
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทหงสา
หักด้วย:

หมายเหตุ:
(1)

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายของบจ. บีแอลซีพีคานวนโดยรวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยรับ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของกาไรสุทธิของบจ. บีแอลซีพี

(2)

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายตามสัดส่วนการลงทุนของบจ. บีแอลซีพีคานวนโดยนากาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายของบจ.
บีแอลซีพีคูณด้วยอัตราส่วนร้อยละ 50.00 ซึ่งเท่ากับสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในบจ. บีแอลซีพี

(3)

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายของบริษัทหงสา คานวนโดยรวม รายได้ทางการเงิน ต้นทุนทางการเงิน กาไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน กาไร (ขาดทุน)
จากตราสารอนุพันธ์ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของกาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทหงสา

(4)

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทหงสา คานวณโดยนากาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายของบริษัท
หงสา คูณด้วยอัตราส่วนร้อยละ 40.00 ซึ่งเท่ากับสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทหงสา

(5)

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EBITDA) ของการร่วมค้าอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไม่ได้ถูกนามารวมคานวณเนื่องจากผลการดาเนินงานของ
การร่วมค้าอื่น ๆ ดังกล่าวมีจานวนที่ไม่มีนัยสาคัญ กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายที่ถูกปรับปรุง ( Adjusted EBITDA) คานวนโดยรวมกาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายตามสัดส่วนการลงทุนของบจ. บีแอลซีพี และกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทหงสา และ
หักด้วยส่วนแบ่งกาไรจากบจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา บริษัทฯ เห็นว่า กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EBITDA) เป็นตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญ และบริษัทฯ เชื่อว่า กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EBITDA) ถูกนาไปใช้โดยผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันและผู้ลงทุนจานวนมากในการประมาณการกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายที่ถูกปรับปรุง ( Adjusted
EBITDA) ไม่อาจนามาใช้เป็นตัวชี้วัดกระแสเงินสดที่แท้จริงของบริษัทฯ และไม่ใช่ตัวชี้วัดมาตรฐานตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของประเทศไทย การคานวณกาไร
ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายที่ถูกปรับปรุงของบริษัทฯ อาจแตกต่างจากการคานวณค่าที่มีชื่อคล้ายคลึงกันของบริษัทอื่น

16.7

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหว่างรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

16.7.1 รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลง 489.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 จาก 5,689.1 ล้านบาท สาหรับ
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 5,199.7 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การลดลง
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการลดลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าร้อยละ 4.5 และการลดลงของรายได้จากการขายไอน้า
ร้อยละ 13.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง
ทั้งนี้ รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงลดลงร้อยละ 16.2 จาก 1,381.2 ล้านบาท สาหรับรอบปี
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สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 1,157.9 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายได้จาก
การขายไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงลดลงร้อยละ 29.2 จาก 1,586.4 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 เป็น 1,122.2 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนหนึ่งจากการที่โรงไฟฟ้า
พลังงานร่วมโจวผิงพิจารณาหยุดขายไฟฟ้าให้กับบริษัทฉีซิงซึ่งเป็นหนึ่งในสองผู้รับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโจวผิง เนื่องจาก
บริษัทฉีซิงไม่สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าได้และค้างชาระค่าไฟฟ้าเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่ราคาถ่านหินปรับตัว
ลดลง รัฐบาลจีนจึงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้า ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลง โดยที่อัตราค่าไฟฟ้า
เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจาก 0.4252 หยวนต่อกิโลวัตต์ -ชั่วโมง สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 0.4156
หยวนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และอัตราค่าไอน้าเฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจาก 96
หยวนต่อตัน สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 91 หยวนต่อตัน สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
16.7.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทฯ ลดลง 607.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.1 จาก 4,293.7 ล้านบาท สาหรับรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 3,686.6 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การลดลงของ
ต้นทุนขายดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนถ่านหินเฉลี่ย จาก 579 หยวนต่อตัน สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 เป็น 493 หยวนต่อตัน สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
16.7.3 กาไรขั้นต้น
จากที่ได้กล่าวข้างต้น กาไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 117.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.4 จาก 1,395.4
ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 1,513.1 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ดังนั้น อัตรากาไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.5 สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นร้อยละ
29.1 สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องมาจากการลดลงของต้นทุนถ่านหินและการที่รัฐบาลจีนปรับลด
อัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าล่าช้ากว่าการลดลงของต้นทุนถ่านหิน
16.7.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 124.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.0 จาก 731.4 ล้านบาท
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 856.0 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าชดเชยที่จา่ ยให้แก่พนักงานในปี 2557 เนื่องจากการเลิกจ้างอัน
เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารบุคลากร นอกจากนี้ ค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 49.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 246.9 จาก 20.0 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 69.2 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าที่ปรึกษา ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน ในการศึกษาความเป็นไปได้สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงและการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
16.7.5 เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 425.0 จาก 0.4 ล้านบาท
สาหรั บ รอบปี สิ้ น สุดวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 เป็ น 2.1 ล้า นบาท ส าหรั บ รอบปี สิ้ นสุ ดวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 ทั้ ง นี้
การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบมจ. เอราวัณ
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16.7.6 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 5.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.2 จาก 22.2 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 27.8 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดในมือ
16.7.7 รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ
รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 84.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 จาก 512.0 ล้าน
บาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 596.5 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริหารจัดการที่เรียกเก็บจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง
บางส่วนถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในขณะที่
บริษัทฯ มีรายได้จากการจาหน่ายเงินลงทุนบางส่วนในบมจ. เอราวัณที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปี 2556 แต่บริษัทฯ ไม่มีรายได้
ดังกล่าวในปี 2557
16.7.8 กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 36.5 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ในขณะที่บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 7.9 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้ กาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ มีสาเหตุมาจากการแข็งค่าของเงินหยวนสาหรับรอบปีดังกล่าว และ
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ มีสาเหตุมาจากการอ่อนค่าของเงินหยวนสาหรับรอบปีดังกล่าว
16.7.9 ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ ลดลง 15.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.8 จาก 41.6 ล้านบาท สาหรับรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 26.3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเฉลี่ยของเงินกู้ยืมจากธนาคารในสกุลเงินหยวนจากร้อยละ 6.2
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นร้อยละ 5.9 สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
16.7.10 ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 339.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ18.6 จาก 1,819.5
ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 2,158.5 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้ง นี้ การเพิ่ม ขึ้น ดัง กล่า วมี ส าเหตุห ลัก มาจากผลขาดทุ นที่ ล ดลงของบริษั ท หงสา ทั้ง จากการลดลงของต้น ทุ น ก่ อ น
การดาเนินงาน และผลกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสัญญาซื้อขายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐล่วงหน้าที่มีการปรับมูลค่าตามวิธี
ราคาตลาด โดยมีผลมาจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทหงสาทาสัญญาดังกล่าว
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
16.7.11 ภาษีเงินได้
บริ ษั ท ฯ มี ภ าษี เ งิ น ได้ จ านวน 385.2 ล้ า นบาท ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 410.5
ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง อัตราภาษีเงินได้ต่อกาไรก่อนภาษีเงินได้ (Effective tax rate)
ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2557 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 12.8 และร้ อ ยละ 12.0 ตามล าดั บ ทั้ ง นี้
การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกาไรก่อนภาษีเงินได้ของบริษัทฯ แม้ว่าในปี 2557
บริษัทฯ ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากเงินปันผลที่จ่ายจากบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศจีน เนื่องจากบริษัทย่อย
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ของบริษัทฯ ในประเทศจีนไม่ได้จ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าว ในขณะที่ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศจีนประกาศ
จ่ายเงินปันผลในปี 2556 ทาให้ในปีดังกล่าวบริษัทฯ มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผล ซึ่งไม่สามารถนามาเครดิตภาษีได้
และถูกรับรู้เป็นภาษีเงินได้ของบริษัทฯ
16.7.12 กาไรสาหรับรอบปี
จากที่ได้กล่าวข้างต้น กาไรสาหรับรอบปีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 369.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.1 จาก
2,627.7 ล้ า นบาท ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 เป็ น 2,997.4 ล้ า นบาท ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ดวั น ที่
31 ธันวาคม 2557 อัตรากาไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42.2 สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น
ร้อยละ 51.4 สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
16.7.13 กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ลดลง 1,120.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.9 จากจานวน 1,168.6 ล้านบาท
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 47.9 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก)

การวัดมูลค่าใหม่ของสารองค่าใช้จ่ายประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษี บริษัทฯ มีการวัดมูลค่าใหม่
ของสารองค่าใช้จ่ายประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษี จานวน 15.7 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งเป็น
ผลมาจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันดังกล่าวจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการคานวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์พนักงาน

(ข)

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย บริษัทฯ มีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อ
ขายจานวน 15.6 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีกาไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขายจานวน 15.1 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากขาดทุนและกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุน ในบมจ. เอราวัณที่ บริษัทฯ ถืออยู่
ซึ่งมีการปรับมูลค่าสินทรัพย์ตามวิธีราคาตลาด ณ วันสุดท้ายของแต่ละปี

(ค)

ส่วนแบ่ งก าไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จอื่ นจากการร่ว มค้า บริ ษัท ฯ มี ส่ ว นแบ่ง กาไรเบ็ดเสร็จ อื่น จาก
การร่วมค้าจานวน 505.2 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ มีส่วนแบ่ง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้าจานวน 7.0 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยโดยบริษัทหงสา ซึ่งมีการปรับมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมโดยสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยของบริษัทหงสา

(ง)

ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน กาไรของบริษัทฯ จากผลต่างจากการแปลงค่า ข้อมูลทาง
การเงินลดลงจาก 679.0 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 24.2 ล้านบาท
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของการแข็งค่า
ของเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินบาทสาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 เมื่อเทียบกับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

16.7.14 กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับรอบปี
จากที่ได้กล่าวข้างต้น กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับรอบปีลดลงร้อยละ 19.8 จาก 3,796.3 ล้านบาท สาหรับรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 3,045.3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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เปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหว่างรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

16.8.1 รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 453.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 จาก 5,199.7 ล้านบาท สาหรับ
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 5,653.0 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
ดังกล่าวโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้า และไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง
ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายกาลังการผลิต โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งเพิ่มขึ้นจาก 680.7
ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 812.3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ในขณะที่รายได้จากการขายไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งเพิ่มขึ้นจาก 646.4 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 เป็น 804.1 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นอกจากนี้ รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานเพิ่มขึ้นจาก 1,175.7 ล้าน
บาท และ 377.3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 1,194.3 ล้านบาท และ 399.3 ล้านบาท
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามลาดับ โดยที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน้า
การเพิ่มขึ้นทั้งรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าเนื่องจากมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นและการเพิ่มขึ้นของผู้รับซื้อ
ไอน้าภาคครัวเรือนหลายราย รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง เพิ่มขึ้น จาก 1,157.9
ล้านบาท และ 1,122.2 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 1,201.9 ล้านบาท และ 1,161.2
ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามลาดับ เนื่องจากบริษัทซีหวางมีความต้องการรับซื้อไฟฟ้าและ
ไอน้ามากขึ้นในปี 2558 เทียบกับปี 2557
16.8.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทฯ ลดลง 100.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 จาก 3,686.6 ล้านบาทสาหรับรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 3,586.3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การลดลง
ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการลดลงของต้นทุน เชื้อเพลิงเนื่องจากต้นทุนถ่านหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจาก 493 หยวน
ต่อตัน สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 384 หยวนต่อตัน สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
16.8.3 กาไรขั้นต้น
จากที่ได้กล่าวข้างต้น กาไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 553.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.6 จาก 1,513.1
ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 2,066.8 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นอกจากนี้ อัตรากาไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.1 สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นร้อยละ
36.6 สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนถ่านหิน และการที่รัฐบาล
จีนปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าและไอน้าล่าช้ากว่าการลดลงของต้นทุนถ่านหิน
16.8.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ลดลง 29.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 จาก 856.0ล้านบาท สาหรับ
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 826.1 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การลดลง
เพียงเล็กน้อยดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการดาเนินโครงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ในประเทศจีน
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ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการทาสัญญาจ้างบริหาร (Management Service Agreement) กับ
บมจ. บ้านปู โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว บมจ. บ้านปูในฐานะผู้รับจ้างตามสัญญามีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาและ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ ข้อ 8.1 สรุปสาระสาคัญของสัญญา
16.8.5 เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105.4 จาก 2.1 ล้านบาท
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 4.3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบมจ. เอราวัณ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบมจ. เอราวัณให้แก่บมจ. บ้านปูท่ีราคาตลาดในเดือนกันยายนปี 2558
16.8.6 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 27.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.3 จาก 27.8 ล้านบาท สาหรับรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 55.5 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าว
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดในมือ
16.8.7 รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ
รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ ของบริษัทฯ ลดลง 92.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 จาก 596.5 ล้าน
บาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 504.2 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้
การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ
16.8.8 กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 7.9 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และมีขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 0.7 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การลดลง
ของขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ มีสาเหตุมาจากกาไรจากเงินทดรองจ่ายของบริษัทฯ ที่จ่ายให้แก่บริษัท
ไอสึ เ อนเนอร์ จี ใ นสกุ ล ดอลลาร์ ส หรั ฐ เกิ ด จากการแข็ ง ค่ า ของเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ เงิ น บาทจากรอบปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2557 ถึงรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกาไรดังกล่าวบางส่วนถูกชดเชยด้วยขาดทุนจากหนี้ใน
สกุลดอลลาร์สหรัฐในประเทศจีนและประเทศไทยซึ่งเกิดจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินหยวนและเงินบาท
ตามลาดับ จากรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
16.8.9 ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 194.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 740.6 จาก 26.3 ล้านบาท สาหรับรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 221.1 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม2558 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าว
มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นจากบมจ. บ้านปู และจากธนาคารเพื่อการชาระคืนเงินกู้ยืมภายในกลุ่มบริษัทฯ
ซึ่งถูกนามาใช้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีน
16.8.10 ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าของบริษัทฯ ลดลง 263.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.9 จาก 2,158.5 ล้าน
บาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 1,895.2 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (ก) การลดลงของส่วนแบ่งกาไรจากบจ. บีแอลซีพีจาก 2,273.9 ล้านบาท
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สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 2,094.6 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
(ข) การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทหงสาจาก 114.5 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เป็น 203.3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส่วนแบ่งกาไรจากบจ. บีแอลซีพีลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการสิ้นสุดของการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 100 ของกาไรสุทธิที่ได้รับจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบจ. บีแอลซีพีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่ง
การสิ้นสุดของการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 100 ดังกล่าวส่งผลให้ภาษีเงินได้ของบจ. บีแอลซีพี
เพิ่มขึ้นจาก 378.4 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 1,395.4 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 อนึ่ง บจ. บีแอลซีพียังคงมีสิทธิในการได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิที่ได้รับจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบจ. บีแอลซีพีเป็นระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2562
การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทหงสาในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อเทียบกับรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินจากจานวน 529.2 ล้านบาท สาหรับ
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจานวน 2,823.4 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 1 และหงสาหน่วยที่ 2 โดยก่อนการเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์
ของหงสาหน่วยที่ 1 และหงสาหน่วยที่ 2 ต้นทุนทางการเงินได้รับรู้เป็นต้นทุนสินทรัพย์ (Capitalized) และไม่ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายระหว่างช่วงเวลาที่กาลัง ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา โดยบริษัทฯ คาดว่าบริษัทหงสาจะมีระดับต้นทุนทางการเงิน
เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทหงสายังเกิดจากการอ่อนค่าของเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดทุน ของบริษัทหงสาจานวน 585.4 ล้านบาท (คิดเป็น 203.3 ล้านบาทในสัดส่วน
ของบริษัทฯ) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งเป็น ไปตามข้อกาหนดการป้องกันความเสี่ยงตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกู้ รวมถึงการขาดทุนจานวน 372.6 ล้านบาท (คิดเป็น 149.1 ล้านบาทในสัดส่วนของบริษัทฯ) จากเงิน
กู้ยืมในสกุลดอลลาร์สหรัฐ
16.8.11 ภาษีเงินได้
บริษัทฯ มีภาษีเงินได้จานวน 410.4 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 554.6 ล้าน
บาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งอัตราภาษีเงินได้ต่อกาไรก่อนภาษีเงินได้ (Effective tax rate) สาหรับ
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 12.0 และร้อยละ 15.9 ตามลาดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
ภาษีเงินได้ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผลจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ในประเทศจีนที่ประกาศจ่ายในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไม่สามารถนามาเครดิตภาษีได้จึงถูกรับรู้เป็นภาษี
เงินได้ของบริษัทฯ
16.8.12 กาไรสาหรับรอบปี
จากที่ได้กล่าวข้างต้น กาไรสาหรับรอบปีของบริษัทฯ ลดลง 74.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 จาก
2,997.4 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 2,923.4 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 อัตรากาไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 51.4 สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น
ร้อยละ 47.0 สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
16.8.13 กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,203.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.1 จาก 47.9 ล้านบาท สาหรับ
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รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 1,251.2 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก)

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย บริษัทฯ มีกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อ
ขายจานวน 15.1 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในขณะที่มีขาดทุนจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายจานวน 4.0 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในบมจ. เอราวัณที่บริษัทฯ
ถืออยู่ซึ่งมีการปรับมูลค่าสินทรัพย์ตามวิธีราคาตลาด ณ วันสุดท้ายของแต่ละปี

(ข)

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้า บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก
การร่วมค้าจานวน 7.0 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในขณะที่มีส่วนแบ่ง
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้าจานวน 794.2 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนและกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยโดยบริษัทหงสาซึ่งมีการปรับมูลค่าตามวิธีราคาตลาด โดยสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยของบริษัทหงสา

( ค)

ผลต่างจากการแปลงค่า ข้อมูลทางการเงิน บริษัทฯ มีกาไรในผลต่างจากการแปลงค่า ข้อมูลทาง
การเงินเพิ่มขึ้นจาก 24.2 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 461.0 ล้านบาท
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
สหรัฐและเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินบาทในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

16.8.14 กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับรอบปี
จากที่ได้กล่าวข้างต้น กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับรอบปีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,129.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.1
จาก 3,045.3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 4,174.6 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
16.9

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหว่างรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

16.9.1 รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 86.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 จาก 2,727.8 ล้านบาท สาหรับ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 2,814.4 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายดังกล่าวมีเหตุผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การขายไอน้าเนื่องจากช่วงฤดูหนาวของปี 2559 ยาวนานขึ้น โดยรายได้จากการขายไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
เจิ้งติ้งเพิ่มขึ้นจาก 408.0 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 461.4 ล้านบาท
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายได้จากการขายไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวน
หนานเพิ่มขึ้นจาก 191.6 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 256.5 ล้านบาท
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และรายได้จากการขายไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
โจวผิงเพิ่มขึ้นจาก 514.4 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 567.3 ล้านบาท
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
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16.9.2 ต้นทุนการขาย
ต้นทุนการขายของบริษัทฯ ลดลง 147.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.4 จาก 1,756.7 ล้านบาท สาหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 1,608.8 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวมีเหตุผลหลักมาจากการลดลงของต้นทุนเชื้อเพลิงเนื่ องจากต้นทุนถ่านหินเฉลี่ย
ของบริษัทฯ ลดลงจาก 442 หยวนต่อตัน สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 350 หยวน
ต่อตัน สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นอกจากนี้ ต้นทุนการขายของบริษัทฯ ยังลดลงจาก
การลดลงของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายจาก 258.7 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2558 เป็น 134.4 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเกิดจากการ
ปรับปรุงอายุการใช้งานสาหรับโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์จาก 20 ปี เป็น 30 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการข้อ 16.18.4 การเปลี่ยนแปลงอายุการ
ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
16.9.3 กาไรขั้นต้น
จากที่ได้กล่าวข้างต้น กาไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 234.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 24.1 จาก 971.1
ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 1,205.6 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นอกจากนี้ อัตรากาไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.6 สาหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 เป็ น ร้ อ ยละ 42.8 ส าหรั บ รอบระยะเวลาหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2559
16.9.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 61.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.4 จาก 355.0 ล้านบาท
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 416.8 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สัญญาจ้าง
บริหาร (Management Service Agreement) กับบมจ. บ้านปู ซึ่งได้เข้าทาในเดือนกันยายน 2558
16.9.5 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ย รับ ของบริ ษัท ฯ เพิ่ม ขึ้น 26.7 ล้ านบาทหรื อคิดเป็น ร้อ ยละ 95.0 จาก 28.1 ล้า นบาท สาหรั บรอบ
ระยะเวลาหกเดือ นสิ้ น สุ ดวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 เป็น 54.7 ล้ า นบาท ส าหรั บ รอบระยะเวลาหกเดือ นสิ้ น สุ ดวั น ที่
30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จานวน 11,000 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2559 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.10.3(จ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16.9.6 รายได้ค่าบริหารและอื่น ๆ
รายได้ค่าบริหารและอื่น ๆ ของบริษัทฯ อยู่ในระดับคงที่จาก 283.2 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 294.6 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
16.9.7 กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 115.7 ล้านบาท จาก 3.2 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 118.9 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
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2559 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมี สาเหตุหลัก ที่เกี่ย วกับ การเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจ่ายและเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทไอสึ
เอนเนอร์จี ในสกุลเงินเยนสาหรับการลงทุนในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
เนื่ อ งจากเกิ ดการแข็ ง ค่า ของเงิ น เยนเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่า เงิ น บาทในระหว่ า งรอบระยะเวลาหกเดือ นสิ้ น สุ ดวั น ที่
30 มิถุนายน 2559 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
16.9.8 ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 216.9 ล้านบาท จาก 21.8 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็ น 238.7 ล้า นบาท ส าหรับรอบระยะเวลาหกเดือ นสิ้นสุดวั นที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้ง นี้
การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปู
16.9.9 ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรจากกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 907.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 98.1 จาก 925.6
ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 1,833.1 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกาไร
จากบจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ ข้อ 16.3.1 กาไรหรือขาดทุนจากการร่วมค้า
16.9.10 ภาษีเงินได้
บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ลดลงจาก 274.7 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
เป็น 228.0 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งอัตราภาษีเงินได้ต่อกาไรก่อนภาษี
เงินได้ (Effective tax rate) สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 15.0
และร้อยละ 8.0 ตามลาดับ ทั้งนี้ การลดลงของภาษีเงินได้ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ในระหว่างรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
16.9.11 กาไรสาหรับรอบระยะเวลา
จากที่ได้กล่าวข้างต้น กาไรสาหรับรอบระยะเวลาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,072.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
68.8 จาก 1,560.1 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 2,632.7 ล้านบาท
สาหรับรอบระยะหกเดือนสิ้นเวลาสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อัตรากาไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57.2
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นร้อยละ 93.5 สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559
16.9.12 กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
บริษัทฯ มีกาไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีจานวน 587.3 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากภาษีเบ็ดเสร็จอื่นจานวน 647.7 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ก)

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย บริษัทฯ มีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อ
ขายจานวน 4.0 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จากการถือ
หลักทรัพย์ใน บมจ. เอราวัณ และภายหลังจากที่บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ของบมจ. เอราวัณให้แก่
บมจ. บ้านปูในราคาที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมในเดือนกันยายน 2558 บริษัทไม่ได้บันทึกกาไรหรือ
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ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
(ข)

ส่วนแบ่ งก าไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จอื่ นจากการร่ว มค้า บริ ษัท ฯ มี ส่ว นแบ่ง กาไรเบ็ดเสร็จ อื่น จาก
การร่วมค้าจานวน 211.5 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ในขณะที่มีส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้าจานวน 212.8 ล้านบาท สาหรับระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยส่วนแบ่งกาไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้า มี
สาเหตุหลักมาจากกาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของ
บริษัทหงสาซึ่งมีการปรับมูลค่าตามวิธีราคาตลาด โดยสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยของบริษัทหงสา

( ค)

ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน บริษัทฯ มีกาไรจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงินจานวน
379.8 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากก าไรจากการแปลงค่ า เงิ น เนื่ อ งจากการแข็ ง ค่ า ของค่ า เงิ น หยวนต่ อ ค่ า เงิ น บาทจาก
การดาเนินการของบริษัทฯ ในประเทศจีนในระหว่างรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558 และบริษัทฯ มีขาดทุนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงินจานวน 425.8 ล้านบาท สาหรับ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนจาก
การแปลงค่าเงินเนื่องจากการอ่อนค่าของค่าเงินหยวนต่อค่าเงินบาทจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
ในประเทศจีนในระหว่างรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

16.9.13 กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับรอบระยะเวลา
จากที่ได้กล่าวข้างต้น กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับรอบระยะเวลาของบริษัทฯ ลดลง 162.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.6 จาก 2,147.4 ล้านบาทสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็น 1,985.0 ล้านบาท
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
16.10

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

16.10.1 สินทรัพย์หมุนเวียน
(ก)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินฝากประจา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 690.6 ล้านบาท 766.9 ล้านบาท 1,159.6 ล้านบาท และ 2,584.8
ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดโดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของเงินสดจากหรือที่ใช้ไปในกิจกรรมการดาเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.10.7 กระแสเงินสด
(ข)

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ โดยหลักได้แก่ เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยของ
บริษัทย่ อยในประเทศจี น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้น สุด วัน ที่
30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะสั้นจานวน 505.9 ล้านบาท 1,004.1 ล้านบาท 1,775.6 ล้านบาท และ
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238.2 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงรอบ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เกิดจากบริษัทย่อยในประเทศจีนนาเงินสดจาก
การดาเนินงานไปลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของ
บริษัทย่อยในประเทศจีน ทั้งนี้ เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับ เงินลงทุนระยะสั้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้เงินสดจากเงินลงทุนระยะสั้นในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน
(ค)

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าสาหรับผู้รับซื้อไฟฟ้าและ
ไอน้าของบริษัทฯ และตั๋วเงินรับจากผู้รับซื้อไฟฟ้าและไอน้าของบริษัทฯ บางรายเพื่อการแปลงลูกหนี้การค้าคงค้าง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับจานวน
1,177.0 ล้านบาท 1,752.0 ล้านบาท 1,169.9 ล้านบาท และ 1,032.9 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงิน
รับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนึ่งในผู้รับซื้อของ
บริษัทฯ ในประเทศจีนขอขยายกาหนดเวลาชาระหนี้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าในประเทศจีน และลูกหนี้การค้าและตั๋ว
เงินรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักเนื่องจากการชาระหนี้การค้าที่ค้าง
ชาระของผู้รับซื้อดังกล่าวในจานวนที่มีนัยสาคัญ สาหรับลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 อยู่ในระดับคงที่เมื่อเทียบกับลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับที่อยู่ในกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระมีดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับทั้งหมด

2556

2557

2558

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

862,133

795,439

745,721

566,430

253,361
61,491

333,185
327,585
174,434
121,386
1,752,029

310,183
113,980
—
—
1,169,884

276,998
146,143
43,292
—
1,032,863

—
—

1,176,985

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับของบริษัทฯ จานวน 862.1 ล้านบาท 253.4
ล้านบาท และ 61.5 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับที่อยู่ในกาหนดชาระ ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
และลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับของบริษัทฯ จานวน 795.4 ล้านบาท 333.2
ล้านบาท 327.6 ล้านบาท 174.4 ล้านบาท และ 121.4 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับที่อยู่ในกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระมากกว่า 3 เดือนแต่ ไม่เกิน 6 เดือน ลูกหนี้การค้าที่
ค้างชาระมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนและลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระมากกว่า 12 เดือน ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับของบริษัทฯ จานวน 745.7 ล้านบาท 310.2
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ล้านบาท และ 114.0 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับ ที่อยู่ในกาหนดชาระ ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระไม่เกิน
3 เดือน ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับของบริษัทฯ จานวน 566.4 ล้านบาท 277.0
ล้านบาท 146.1 ล้านบาท และ 43.3 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับที่อยู่ในกาหนดชาระ ลูกหนี้การค้าที่ค้าง
ชาระไม่เกิน 3 เดือน ลูกหนี้การค้ าที่ค้างชาระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระมากกว่า
6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน ตามลาดับ
ทั้ ง นี้ การเพิ่ ม ขึ้ น ของลู ก หนี้ ก ารค้ า ที่ ค้ า งช าระ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 เมื่ อ เที ย บกั บ วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการขยายกาหนดเวลาชาระหนี้ให้แก่ผู้รับซื้อของบริษัทฯ ในประเทศจีน ตามที่ได้
กล่ า วข้ า งต้ น และการลดลงของลู ก หนี้ ก ารค้ า และตั๋ ว เงิ น รั บ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 เมื่ อ เที ย บกั บ วั น ที่
31 ธันวาคม 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการชาระหนี้การค้า และหนี้ตั๋วเงินรับที่ค้างชาระของผู้รับซื้ อดังกล่าวข้างต้นใน
จ านวนที่ มี นั ย ส าคั ญ ลู ก หนี้ ก ารค้ า และตั๋ ว เงิ น รั บ ของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 สู ง กว่ า ณ วั น ที่
30 มิถุนายน 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาสที่ 4 โดยทั่วไปเป็นฤดูที่มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าสูงสุด
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จาก 74.1 วัน ในปี 2556 เป็น 101.4 วัน ในปี 2557
ลดลงเล็กน้อยเป็น 93.0 วัน ในปี 2558 และลดลงเป็น 70.4 วันในรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2557 โดยหลักเป็นผลจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้ นของบริษัทโจวผิง
พีคจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐบาลจีนมีการจากัดการขยายวงเงินกู้ของ
บริษัทในประเทศจีน จึงทาให้ลูกค้าของบริษัทโจวผิงพีคชะลอการชาระหนี้ ทั้งนี้ การลดลงของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของ
บริษัทฯ ในปี 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้
การค้าของบริษัทย่อยในประเทศจีน โดยเฉพาะบริษัทโจวผิงพีค
อนึ่ง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษัทโจวผิงพีคได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
105.0 ล้านหยวนหรือเทียบเท่ากับประมาณ 584.6 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทโจวผิงพีค ซึ่ง
รวมถึงบริษัทซีหวาง และบริษัทฉีซิง ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทโจวผิงพีคด้วยนั้น บริษัทซีหวางและบริษัทฉีซิงได้นาเงินปันผล
ที่ได้รับดังกล่าวมาชาระหนี้การค้าที่คงค้างกับบริษัทโจวผิงพีค ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฉีซิงไม่มีหนี้การค้า
คงค้างและบริษัทซีหวางมีหนี้การค้าคงค้างจานวน 632.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้การค้าที่อยู่ในกาหนดชาระจานวน
293.8 ล้านบาท หนี้การค้าที่ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน จานวน 232.2 ล้านบาท และหนี้การค้าที่ค้างชาระมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 6 เดือนจานวน 106.8 ล้านบาท บริษัทฯ เชื่อว่าคุณภาพลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับของบริษัทฯ จะไม่มี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินความสามารถในการชาระหนี้ การค้าของบริษัทซีหวางอย่าง
ต่อเนื่องโดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทซีหวาง ทั้งนี้ ในช่วงปี 2558 และต้นปี 2559
กลุ่มบริษัทซีหวางได้ออกตราสารหนี้ระยะสั้นหลายครั้ง มูลค่าประมาณ 1 - 2 พันล้านหยวนต่อครั้ง โดยจากการประเมิน
เครดิตเรตติ้งของกลุ่มบริษัทซีหวางจาก Dagong Global Credit Rating Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อ
ของประเทศจีน กลุ่มบริษัทซีหวางได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ระดับ AA+ ดังนั้น ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนจากการออกตราสารหนี้และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทที่ได้รับการยอมรับ ประกอบกับข้อมูล
ฐานะทางการเงินของบริษัทซีหวางจึงทาให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทซีหวางมีความสามารถในการชาระหนี้ การค้าและ
บริษัทฯ ไม่มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญสาหรับหนี้การค้าของบริษัทซีหวาง

ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 41

ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

อนึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(ง)

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับชาระภายในหนึ่งปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับชาระภายในหนึ่งปีส่วนใหญ่
ประกอบด้วยเงินปันผลจากบจ. บีแอลซีพี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บริ ษัท ฯ มีส่ วนของเงิน ปัน ผลค้า งรั บ จากกิ จการที่เ กี่ย วข้ องกัน ที่คาดว่า จะได้รั บช าระภายในหนึ่ งปี จานวน 1 ,900.0
ล้านบาท 1,500.0 ล้านบาท 1,446.4 ล้านบาท และ 1,602.1 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้ รับชาระภายในหนึ่งปี ณ เวลาใดเวลาหนึ่งดังที่กล่าวมาข้างต้นโดยหลักได้รับผลกระทบจาก
การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินปันผลค้างรับที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับชาระจากบจ. บีแอลซีพีภายในหนึ่งปี
(จ)

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยถ่านหิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเชื้อเพลิงจานวน 692.6 ล้านบาท 608.3 ล้านบาท 355.5 ล้านบาท และ 301.4
ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ การลดลงของเชื้อเพลิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของต้นทุนถ่านหิน บริษัทฯ จึง
สารองถ่านหินล่วงหน้าน้อยลงตามการลดลงของราคาถ่านหิน การลดลงของเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เมื่อ
เทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ก็เป็นผลมาจากราคาถ่านหินที่ลดลงและการสารองถ่านหินล่วงหน้าน้อยลงเช่นกัน
(ฉ)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บมจ. บ้านปู และ
บริษัทไอสึเอนเนอร์จี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีเงินให้กู้ยื มระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน
115.4 ล้านบาท 185.5 ล้านบาท และ 250.6 ล้านบาท ตามลาดับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมที่ให้แก่บริษัท
ไอสึเอนเนอร์จีในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากวันที่
31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นผลมาจากเงินกู้ยืมเพิ่มเติมให้แก่บริษัทไอสึเอนเนอร์จีในระหว่างรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ช)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น

บริษัทฯ ไม่มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และมีเงิน
ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 1,104.3 ล้านบาท โดยเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท
ที่ดาเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนในระหว่างรอการดาเนินการโอนหุ้นในบริษัทที่ดาเนิน
โครงการเหล่านั้นแก่บริษัทฯ ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเหนิง
และในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซานแล้ว และบริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการได้มา
ซึ่งหุ้นในโครงการที่เหลือที่ยังไม่แล้วเสร็จภายในปี 2559 ซึ่งขึ้นอยู่กับการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ใน
สัญญาซื้อขายหุ้น
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สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินจ่ายล่วงหน้า เงินทดรองจ่ายทางธุรกิจ ดอกเบี้ย
ค้างรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจานวน 62.9 ล้านบาท 65.5 ล้านบาท 135.4 ล้านบาท และ 156.3 ล้านบาท ตามลาดับ
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
และวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2557

2558

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้า ..................................................................
เงินทดรองจ่ายทางธุรกิจ.......................................................
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย .................................................................
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
ลูกหนี้อื่น ............................................................................
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

26,767
34,716
1,269
—
—
113
62,865

47,315
16,172
1,839
—
—
186
65,512

38,015
12,492
516
—
84,418
—
135,441

8,623
22,496
954
7,208
84,418
32,606
156,305

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับวันที่
31 ธันวาคม 2556 และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก ทั้งนี้ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ
ณ วั นที่ 30 มิถุน ายน 2559 เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เทีย บกับ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 โดยมี สาเหตุ ห ลักมาจากการเพิ่มขึ้น ของ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและเงินทดรองจ่ายทางธุรกิจจานวน 7.2 ล้านบาท และ 10.0 ล้านบาท ตามลาดับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บจ. ไทยโซล่าร์
โดยเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ ผู้รับเหมาออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจ่ายทางธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เมื่อเทียบกับวันที่
31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าเพิ่มเติมทีใ่ ช้ในการดาเนินการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน
16.10.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(ก)

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยหลักประกอบด้วยเงินปันผลจากบจ. บีแอลซีพีซึ่งเป็น
ส่วนที่คาดว่าจะได้รับภายหลังระยะเวลา 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 5,182.3 ล้านบาท 5,655.4 ล้านบาท 6,043.5 ล้านบาท และ
6,334.1 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งเงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยหลักจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้น
และการลดลงของเงินปันผลที่ค้างชาระจากบจ. บีแอลซีพีที่คาดว่าจะได้รับชาระภายหลังระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่ใน
งบดุล โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.3 ปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1.31 บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจ
หลัก รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้าของบริษัทฯ
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(ข)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัทฯ ลงทุนโดยทางตรงและทางอ้อมในการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบจ. บีแอลซีพีและบริษัท
หงสา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในการร่วมค้า
จานวน 2,318.6 ล้านบาท 2,655.2 ล้านบาท 8,823.9 ล้านบาท และ 16,445.9 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ เงินลงทุนใน
การร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกาไรของ
บจ. บีแอลซีพีและเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสาและโรงไฟฟ้าซานซี ลู่กวง เงินลงทุนในการร่วมค้า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มเงินลงทุน
จานวน 7,045.1 ล้านบาทในโครงการหงสาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559
(ค)

เงินลงทุนอื่นสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนอื่นสุทธิจานวน
74.2 ล้านบาท 93.1 ล้านบาท 220.6 ล้านบาท และ 268.2 ล้านบาท ตามลาดับ เงินลงทุนอื่นสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้ นของมูลค่าเงินลงทุนใน
บมจ. เอราวัณจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด และเงินลงทุนอื่นสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทอะกิระเอนเนอร์จี ซึ่งมีเงิน
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน ปี 2558 บริษัทฯ ได้จาหน่าย
เงินลงทุนใน บมจ. เอราวัณ และบริษัท สาริน พร๊อพเพอร์ตี้ จากัด ดังกล่าวให้แก่บมจ. บ้านปู เงินลงทุนอื่นสุทธิของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีเพียงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
เพิ่มขึ้น เมื่อเทีย บกับ เงิ นลงทุนสุ ทธิอื่นของบริษั ทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง และกาไรจากการแปลงค่าเงินลงทุนสกุลเงิน
เยนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของบริษัทฯ จากการที่เงินเยนแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงิน
บาทในระหว่างรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ง)

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

อาคารและอุปกรณ์สุทธิของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและ
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งตกแต่ง ติดตั้ง และอุ ป กรณ์ ส านั ก งาน เครื่ อ งมื อ ยานพาหนะ และสิ น ทรั พย์ ร ะหว่ า งก่ อ สร้ า งส าหรั บ
การดาเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิ จานวน 5,346.5 ล้านบาท 5,353.5 ล้านบาท 5,913.0 ล้านบาท และ 5,775.9 ล้าน
บาท ตามลาดับ
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการอาคารและอุปกรณ์สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557
และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2557

2558

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

1,544,780
3,707,138

1,459,919
3,614,324

1,491,549
3,872,021

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง........................................................
เครื่องจักรและอุปกรณ์ .........................................................
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์สานักงาน .....................................................
เครื่องมือ .............................................................................
ยานพาหนะ .........................................................................
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง .....................................................
รวมอาคารและอุปกรณ์สุทธิ

2556

2557

2558

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

3,767
7,007
31,569
52,286
5,346,547

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

3,962
7,079
27,322
511,057
5,912,990

4,861
13,361
26,880
788,180
5,775,866

อาคารและอุปกรณ์สุทธิจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญ และอาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557
โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย์ ร ะหว่ า งก่ อ สร้ า งซึ่ ง โดยหลั ก คื อ เงิ น ทดรองจ่ า ยทางธุ ร กิ จ ให้ แ ก่
ผู้รับเหมาก่อสร้างในการก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ ในประเทศจีน ได้แก่ การขยายกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมเจิ้งติ้ง และการก่อสร้างสถานีหล่อเย็นกลางของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งเพื่อใช้ผลิตน้าเย็น อาคารและอุปกรณ์
สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของมูลค่า
โรงไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัทฯ ตัดจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
เจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง เพื่อ ปรับปรุงให้เป็นไปตามการปรับปรุง
มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลจีนกาหนด และเปลี่ยนสินทรัพย์เหล่านั้นด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่
(จ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ จานวน 644.5 ล้านบาท 688.5 ล้านบาท 770.0 ล้านบาท และ 842.4 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
เนื่องจากความแตกต่างของอัตราค่าเสื่อมราคาระหว่างรายการทางด้านบัญชีและรายการทางด้านภาษีของบริษัทฯ และ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ พ นั ก งาน ทั้ ง นี้ สิ น ทรั พ ย์ ภาษี เ งิ น ได้ ร อตั ด บั ญ ชี สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่
30 มิถุนายน 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ฉ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินมัดจา สิทธิใน
การใช้ที่ดินสุทธิ และเงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับสิทธิในการใช้ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่
30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 345.3 ล้านบาท 414.1 ล้านบาท 777.1 ล้านบาท และ
875.6 ล้านบาท ตามลาดับ
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ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557
และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2557

2558

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ........................................................................
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับสิทธิในการใช้ที่ดิน ................................
เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า .......................
เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับงานระหว่างก่อสร้าง
การชาระเงินค่าหุ้นล่วงหน้า
เงินมัดจา
สิทธิในการใช้ที่ดิน สุทธิ
สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
อื่น ๆ ......................................................................................
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

74,045
——
—
—
—
10,548
253,988
—
6,698
345,279

70,356
—
103,841
—
—
—
6,352
226,022
—
7,527
414,098

74,804
1,874
106,902
367,935
—
—
9,361
209,266
—
6,975
777,117

78,473
1,874
103,365
—
74,410
10,695
367,995
205,308
11,039
22,411
875,570

หมายเหตุ:
(1)

การชาระเงินค่าหุ้นล่วงหน้า คือ การชาระเงินล่วงหน้าเพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในโครงการเฮ่าหยวน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับสิทธิในการใช้ที่ดิน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินทดรองจ่ายทางธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้า
สาหรับการดาเนินการก่อสร้างตามแผนการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง สาหรับการซื้อหุ้นในโครงการเฮ่าหยวน
เงินมัดจาในการได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการยามางาตะ และสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวในโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ในโครงการฮิโนะซึ่งได้ถูกบันทึกเป็นการลงทุนของบริษัทฯ ตั้งแต่บริษัทฯ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในโครงการฮิโนะในระหว่าง
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
16.10.3 หนี้สินหมุนเวียน
(ก)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินกู้ยืมในสกุลเงินหยวน
และดอลลาร์สหรัฐสาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 609.2 ล้านบาท 636.5 ล้านบาท 449.6
ล้านบาท และ 168.1 ล้านบาท ตามลาดับ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารจานวน 673.5 ล้านบาท ซึ่ง
บางส่วนถูกชดเชยด้วยการชาระหนี้เงินกู้ยืมจานวน 566.6 ล้านบาทในปี 2557 และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการชาระ
หนี้เงินกู้ยืมจานวน 234.9 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารจานวน 34.1
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ล้ า นบาท เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น จากสถาบั น การเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ วั น ที่
31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชาระเงินกู้ ยืมจานวน 442.0 ล้านบาทในรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากธนาคารจานวน 174.0 ล้านบาท และกาไรจาก
การแปลงค่าเงิน เนื่องจากการแข็งค่าของเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินบาทในระหว่างรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559
(ข)

เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย

เจ้าหนี้การค้าของบริษั ทฯ ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยหนี้ ที่ต้องชาระแก่ผู้จั ดหาถ่ านหิน ของบริษัท ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าจานวน 423.2
ล้านบาท 71.6 ล้านบาท 309.1 ล้านบาท และ318.1 ล้านบาท ตามลาดับ เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากในปี 2557 บริษัทฯ ซื้อถ่านหินส่วนใหญ่ในช่วง
ฤดูร้อนเมื่อราคาถ่านหินต่า แทนการซื้อ ในช่วงฤดูหนาวและบริษัทฯ ชาระค่าถ่านหินดังกล่าวทั้งหมดก่อนสิ้นปี เจ้าหนี้
การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซื้อถ่านหิน
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ในปี 2558 เกิดขึ้ นในช่วงสิ้นปี ซึ่งเจ้าหนี้การค้าที่ค้างชาระทั้งหมดจากการซื้อดังกล่าวในช่วงสิ้นปี
2558 ได้รับชาระในเดือนมกราคม 2559 เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ใน
ระดับคงทีเ่ มื่อเทียบกับเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ค)

เงินปันผลค้างจ่าย

เงิ น ปั น ผลค้ า งจ่ า ยของบริ ษั ท ฯ ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ยเงิ น ปั น ผลค้ า งจ่ า ยแก่ บ มจ. บ้ า นปู
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2557 บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น ปั น ผลค้ า งจ่ า ยจ านวน 3,801.1 ล้ า นบาท 4,322.0 ล้ า นบาท
ตามลาดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลค้างจ่าย เงินปันผลค้าง
จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากการประกาศจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ให้แก่บมจ. บ้านปู ในปี 2557 โดยนับแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ชาระเงินปันผลค้างจ่ายทั้งหมดที่ได้
ประกาศจ่ายให้แก่บมจ. บ้านปูแล้วจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับจากบมจ. บ้านปู และบริษัทฯ ไม่ได้ประกาศจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนั้น บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และ
คาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.10.3 (จ) เงินกู้ยืมสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ง)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย โบนัสค้างจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มค้าง
จ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้ค่าประกันผลงาน และเจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่น จานวน 930.5 ล้านบาท
1,477.2 ล้านบาท 1,609.6 ล้านบาท และ 1,215.0 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและ
การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ลดลงเมื่อเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายอื่น
จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากบมจ. บ้านปู จานวน 1.5 ล้านบาท 60.0 ล้านบาท 14,882.8 ล้านบาท และ 12,166.2 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ง
เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักนาไปใช้เพื่อ (ก)
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา จานวน 4,365.3 ล้านบาท (ข) เพื่อชาระหนี้เงินปันผลค้างจ่ายกับบมจ. บ้านปู จานวน
6,500.0 ล้านบาท และ (ค) เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจานวนเทียบเท่ากับ 3,573.9 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจาก
การชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบมจ. บ้านปูข้างต้นบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยด้วยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนโดยการเสนอ
ขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 11,000.0 ล้านบาท ซึ่ง
บางส่วนถูกชดเชยด้วยเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากบมจ. บ้านปู จานวน 8,621.5 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินลงทุนในบริษัทหงสา
นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมเป็นเงินจานวน 1,606.1 ล้านบาท ด้วยเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากบมจ. บ้านปู ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากบมจ. บ้านปูจานวน
13,716.6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะชาระคืนเงินกู้ยืมส่วนที่เหลือด้วยเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน และส่วนที่
2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.17.1 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ง) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
16.10.4 หนี้สินไม่หมุนเวียน
(ก)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคาร
สาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 204.4 ล้านบาท 173.2 ล้านบาท และ
140.7 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ
ใช้เพื่อการลงทุนในโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ของบริษั ทฯ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
จานวน 39.7 ล้านบาทถูกบันทึกภายใต้หนี้สินหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ชาระคืนเงินกู้ยืมใน
ระหว่างรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ข)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ

หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อตั ดบั ญ ชี สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ ส่ ว นใหญ่ คือ จ านวนเงิ น ภาษี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งจ่ า ย
ในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวในการบันทึกบัญชีและบันทึกภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมในการเชื่อมต่อของ
โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศจีน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิจานวน 54.9 ล้านบาท 119.5 ล้านบาท 55.8 ล้านบาท และ 69.1 ล้านบาท ตามลาดับ
ทั้งนี้ หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อค้างจ่ายดังกล่าว หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2558 บริษัทโจวผิงพีคได้ชาระภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชีซึ่งเกิดจากแผนที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ในปี 2557 ซึ่งทาให้เกิดภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในปีดังกล่าว และ
จากการลดลงของค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อค้างจ่าย หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ
16.10.5 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน
13,128.6 ล้านบาท 13,766.0 ล้านบาท 11,469.6 ล้านบาท และ 24,454.7 ล้านบาท ตามลาดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหลัก
จากการเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันซึ่งทาให้เกิด (ก) ส่วนเกินจากการรวมธุ รกิจที่
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ที่มีค่าเป็นลบ จานวน 1,978.6 ล้านบาทและ (ข) การลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม และการลดลงของกาไรสาหรับรอบปี ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยการเพิ่มทุนชาระแล้วจากการออกหุ้นจานวน 695
ล้านหุ้น ให้แก่บมจ. บ้านปูเพื่อชาระค่าตอบแทนภายใต้การปรับโครงสร้างธุรกิจ และกาไรจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อเทียบกับขาดทุน จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้ เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ จานวน 695 ล้านหุ้นให้แก่บมจ. บ้านปู เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การชาระค่าซื้อเงินลงทุนอันเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจในเดือนสิงหาคม 2558 ทาให้ทุนชาระแล้วของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจานวน 6,950.0 ล้านบาท และทาให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 12,972.0 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights
Offering) จานวน 11,000.0 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เมื่ อ
เทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้นาเงินจานวนดังกล่าวทั้งจานวนไปใช้ในการปรับโครงสร้างการเงินของ
บริษัทฯ ด้วยการนาไปชาระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่พร้อมดอกเบี้ยคงค้างตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
16.10.6 สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน
แหล่ ง ที่ ม าหลั ก ของสภาพคล่ อ งของบริ ษั ท ฯ มาจากเงิ น สดที่ ได้รั บ จากการดาเนิ น งาน เงิ น ปั น ผลรั บ จาก
การร่วมค้าของบริษัทฯ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินเชื่อการค้าที่ได้รับจากผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ และ
การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น บริษัทฯ คาดว่าจะใช้แหล่งที่มาหลักของสภาพคล่องเดิม โดย
ความสามารถของบริษัทฯ ในการพึ่งพาแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากผลการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงสภาวะตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจานวน 7,360.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 2,584.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.1 และเงินลงทุนระยะสั้นจานวน 238.2
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3.2 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ สูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียน โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบมจ. บ้านปู จานวน 12,166.2 ล้านบาท เพื่อนาไปใช้เพื่อลงทุน

ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 49

ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ในโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เพื่อชาระหนี้ และเพื่อใช้ในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะชาระคืน
เงินกู้ส่วนที่เหลือด้วยเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
16.10.7 กระแสเงินสด
ตารางต่อไปนี้แสดงกระแสเงินสดโดยสรุปของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการ
ดาเนินงาน ..................................................... 1,638,646
เงินสดสุทธิจาก(ที่ใช้ใน)
กิจกรรมการลงทุน .......................................... 1,935,308
เงินสดสุทธิจาก (ที่ใช้ใน)
กิจกรรมการจัดหาเงิน .....................................(3,526,411)
ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
88,931
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันต้นปี........................................... 554,096
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันสิ้นปี........................................... 690,570

(ก)

2557
พันบาท

2558
พันบาท

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
พันบาท
พันบาท

817,786

2,351,026

1,702,660

220,786

794,999

(6,036,694)

(1,157,791)

(6,717,536)

(1,507,298)

4,063,421

(301,009)

7,983,355

(29,144)

14,948

58,908

(61,462)

690,570

766,913

766,913

1,159,614

766,913

1,159,614

1,069,681

2,584,757

กิจกรรมการดาเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงานมีจานวน 220.8 ล้านบาท สาหรับ รอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยหลักมาจากกาไรก่อนหักภาษีของบริษัทฯ จานวน 2,860.7 ล้านบาท ซึ่งได้ปรับปรุง
ด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด
โดยหลัก ได้แก่ ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าจานวน 1,833.1 ล้านบาท สาหรับรายการที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
เงินทุนหมุนเวียนโดยหลัก คือ การเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 447.9 ล้านบาท และ
การลดลงหนี้สินหมุนเวียนจานวน 130.3 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยการลดลงของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
จานวน 137.0 ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงานมีจานวน 1,702,7 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยหลักมาจากกาไรก่อนหักภาษีของบริษัทฯ จานวน 1,834.8 ล้านบาท ซึ่งได้ปรับปรุง
ด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด
โดยหลัก ได้แก่ ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าจานวน 925.6 ล้านบาท สาหรับรายการที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
เงินทุนหมุนเวียนโดยหลัก คือ การลดลงของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับจานวน 501.9 ล้านบาท การลดลงของเชื้อเพลิง
และวัสดุสารองคลังจานวน 316.2 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายจานวน 180.8 ล้านบาท และ
การลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 104.2 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน
จานวน 105.5 ล้านบาท
เงิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมการด าเนิ น งานมี จ านวน 2,351.0 ล้ า นบาท ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2558 โดยหลักมาจากกาไรก่อนหักภาษีของบริษัทฯ จานวน 3,478.0 ล้านบาท ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการที่
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ไม่ใช่เงินสด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสดโดยหลักได้แก่
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าจานวน 1,895.2 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายอีกจานวน 546.2 ล้านบาท
และดอกเบี้ยจ่ายจานวน 221.1 ล้านบาท สาหรับรายการที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนโดยหลัก คือ
การลดลงของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับจานวน 526.0 ล้านบาท การลดลงของเชื้อเพลิง และวัสดุสารองคลังจานวน
251.3 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า และตั๋วเงินจ่ายจานวน 237.5 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วย
การเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 205.7 ล้านบาท
เงินสดสุทธิจ ากกิจ กรรมการดาเนินงานมีจ านวน 817.8 ล้ านบาท สาหรับรอบปีสิ้น สุดวัน ที่
31 ธันวาคม 2557 โดยหลักมาจากกาไรก่อนหักภาษีของบริษัทฯ จานวน 3,407.9 ล้านบาท ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการที่
ไม่ใช่เงินสด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสดโดยหลัก ได้แก่
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าจานวน 2,158.5 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายอีกจานวน 545.8 ล้านบาท
สาหรับรายการที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนโดยหลัก คือ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
จานวน 575.0 ล้านบาท การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายจานวน 227.5 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วย
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจานวน 318.0 ล้านบาท และการลดลงของเชื้อเพลิงและวัสดุสารองคลังจานวน 82.9
ล้านบาท
เงิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมการด าเนิ น งานมี จ านวน 1,638.6 ล้ า นบาท ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 โดยหลักมาจากกาไรก่อนหักภาษีของบริษัทฯ จานวน 3,012.9 ล้านบาท ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการที่
ไม่ใช่เงินสด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสดโดยหลัก ได้แก่
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าจานวน 1,819.5 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายอีกจานวน 447.7 ล้านบาท
สาหรับรายการที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนโดยหลัก คือ การ ลดลงของเชื้อเพลิงและวัสดุสารอง
คลังจานวน 183.8 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงิน จ่ายจานวน 157.7 ล้านบาท และการลดลงของ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จานวน 80.2 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจานวน 205.5
ล้านบาท
(ข)

กิจกรรมการลงทุน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนมีจานวน 6,717.5 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้น สุ ดวั น ที่ 30 มิ ถุ นายน 2559 โดยหลั ก ประกอบด้ว ยเงิน สดจ่ า ยเพื่อ ลงทุ น เพิ่มเติม ในการร่ วมค้าจ านวน 7,307.1
ล้านบาท และเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นจานวน 1,125.7 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยเงินสดสุทธิ
รับจากเงินลงทุนระยะสั้นจานวน 1,537.3 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้าจานวน
850.0 ล้านบาท เงินสดสุทธิ ที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุนมีจานวน1,157.8 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยหลักประกอบด้วยเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนระยะสั้นจานวน 616.0 ล้านบาท เงินสดจ่ายล่วงหน้า
สาหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าจานวน 412.7 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์จานวน 403.3
ล้านบาท เงินสดจ่ายเพิ่มเติมสาหรับการลงทุนในการร่วมค้าจานวน 298.7 ล้านบาท เงินสดจ่ายล่วงหน้าสาหรับ
การลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้าจานวน 269.0 ล้านบาท และเงินสดจ่ายสาหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันจานวน 215.2 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยเงิน สดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้าจานวน
800.0 ล้านบาท
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เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมการลงทุ น มี จ านวน 6,036.7 ล้ า นบาท ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2558 โดยหลักประกอบด้วยเงินสดจ่ายสาหรับซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าจานวน 5,467.8 ล้านบาท เงินสด
จ่ายสาหรับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์จานวน 837.9 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิจานวน 771.4
ล้านบาท เงินสดจ่ายสาหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 408.6 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจานวน 367.9 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยเงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและ
การร่วมค้าจานวน 1,500.0 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุนมีจานวน 795.0 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 โดยหลักประกอบด้วยเงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้าจานวน 1,900.0 ล้านบาท ซึ่งบางส่วน
ถูกชดเชยด้วยเงินสดสุทธิจ่ายสาหรับเงินลงทุนระยะสั้นจานวน 498.2 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
จานวน 479.8 ล้านบาท เงินสดจ่ายสาหรับซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าจานวน 158.2 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 236.5 ล้านบาท
เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ม าจากกิ จ กรรมการลงทุ น มี จ านวน 1,935.3 ล้ า นบาท ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 โดยหลักประกอบด้วยเงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้าจานวน 2,500.0 ล้านบาท ซึ่งบางส่วน
ถูกชดเชยด้วยเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์จานวน 492.0 ล้านบาท
(ค)

กิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิ ได้ม าจากกิจกรรมการจัดหาเงินมีจ านวน 7,983.4 ล้ านบาท ส าหรับ รอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยหลักประกอบด้วยเงินสดรับ จากการเพิ่มทุนจานวน 11,000 ล้านบาท และ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 8,621.5 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยเงินสดจ่าย
สาหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 11,338.2 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินมีจานวน 301.0 ล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยหลักประกอบด้วยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจานวน 400.0 ล้านบาท เงินสดจ่าย
สาหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน226.1 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริษัทย่อย จานวน 152.7 ล้านบาท และเงินสดจ่ายสาหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จานวน 100.0 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 570.0
ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินมีจานวน 4,063.4 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 โดยหลักประกอบด้วยเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 11,801.8 ล้าน
บาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวน 6,730.8 ล้านบาท
เงินสดสุทธิที่ใช้สาหรับกิจกรรมการจัดหาเงินมีจานวน 1,507,3 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 โดยหลักประกอบด้วยเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นจานวน 1,887.8 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 211.1 ล้านบาท
เงินสดสุทธิที่ใช้สาหรับกิจกรรมการจัดหาเงินมีจานวน 3,526.4 ล้านบาท สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นจานวน 2,680.4 ล้านบาท การจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกันจานวน 1,326.2 ล้านบาท และการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 547.4 ล้านบาท ซึ่ง
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บางส่ ว นถู ก ชดเชยด้ว ยเงิ น สดรั บ จากการเพิ่ม ทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยจากส่ ว นได้เ สี ย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุม จ านวน 677.6
ล้านบาท และเงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 855.4 ล้านบาท
16.11

หนี้สิน
ตารางต่อไปนี้แสดงหนี้ค้างชาระรวมของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย สาหรับ วันที่ที่ระบุ

ไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน .......................................
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ..............................
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมเงินกู้ยืม ........................................................................

2556
พันบาท
609,230
1,500
56,124

2557
พันบาท
636,516
60,000
56,176

2558
พันบาท
449,624
14,882,807
—

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559
พันบาท
168,125
12,166,194
2,825

—

9,889

39,697

35,180

—
666,854

204,371
966,952

173,225
15,545,353

140,721
12,513,045

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการข้อมูลการถึงกาหนดชาระของการกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
อัตราดอกเบี้ ยตามสัญ ญาและกระแสเงิน สดตามสั ญญา ภายใต้ก ารชาระหนี้ตามสัญ ญาโดยไม่มี ส่ว นลด ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2559
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
พันบาท
ไม่เกิน 1 ปี .......................................................................................
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ..............................................................
รวมเงินกู้ยืม .....................................................................................

35,180
140,721
175,901

ตารางต่อไปนี้แสดงหนี้เงินต้นค้างชาระของการกู้ยืมของบริษัทฯ โดยจาแนกเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่
และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
พันบาท
อัตราคงที่ ........................................................................................
อัตราลอยตัว ....................................................................................
รวมเงินกู้ยืม .....................................................................................

16.12

175,901
175,901

ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน

ส าหรั บ รอบปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนจานวน 798.8 ล้านบาท 584.4 ล้านบาท 943.4
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ล้านบาท 220.3 ล้านบาท และ 319.7 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
สาหรับช่วงเวลาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้าของบริษัทฯ ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการพัฒนาความสามารถในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 คาดว่าจะมีจานวน
760.8 ล้านบาท และ 5.0 ล้านบาท ตามลาดับ และโดยหลัก จะถูกใช้สาหรับวัตถุประสงค์เดียวกันกับค่าใช้จ่ายเพื่อ
การลงทุนที่ผ่านมาของบริษัทฯ
บริษัทฯ คาดว่าจะบรรลุแผนด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้วางไว้โดยใช้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดในมือของบริษัทฯ เงินสดที่ได้รับจากการดาเนินงานในอนาคต และ/หรือ กิจกรรมการจัดหาเงิน (รวมถึง
สินเชื่อโครงการ) ทั้งนี้ ความสามารถในการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ และการชาระหนี้ภายในกาหนดเวลานั้นขึ้นอยู่กับ
ความไม่แน่นอนในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสด
สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ บริษัทฯ ดาเนินงาน และตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ต้นทุนทาง
การเงิน สภาวะของตลาดการเงิน และการตัดสินใจของธนาคารในการให้สินเชื่อแก่บริษัทฯ
16.13

ภาระผูกพันตามสัญญา
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ตามสัญญาที่สาคัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
กาหนดระยะเวลาชาระ
2559 ถึง 2564
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ..............................................
การเช่าระยะยาว .............................................................................
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุน (รายการนอกงบดุล)
ภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนสาหรับสินทรัพย์ถาวร
ภาระผูกพันในการลงทุนเพิ่มในบริษัทซานซีลู่กวง
ภาระผูกพันในการลงทุนเพิ่มในการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
หลวนหนาน

ตั้งแต่ 2564 เป็นต้นไป
ล้านบาท

175.9
69.9

175.9
66.0

—
3.9

839.9
1,768.6

839.9
1,768.6

—
—

1,451.7

1,451.7

—

ส่วนประกอบหลักของหน้าที่ต ามสัญญาและข้อผูกพันอื่นของบริษัทฯ ที่ได้แสดงตามตารางดังกล่าวข้างต้น
รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน การเช่าระยะยาว ภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนสาหรับ
สินทรัพย์ถาวรสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมของบริษัทฯ ในประเทศจีน ภาระผูกพันในการลงทุนเพิ่ มในบริษัทซานซีลู่กวง
และภาระผูกพันในการลงทุนเพิ่มในบริษัทหงสา
ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการได้รับเงินทุนอย่างเพียงพอเพื่อชาระหนี้ของบริษัทฯ ตามสัญญาและ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กาหนด อาจถูกจากัดโดยฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และสภาพคล่อง
ของตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ
16.14

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

16.14.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ เท่ากับ 0.9 เท่า 0.9 เท่า 0.4 เท่า และ 0.5 ตามลาดับ ซึ่งระหว่างรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราส่วนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากอัตราส่วนระหว่าง
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สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนมีจานวนคงที่ โดยอัตราส่วนดังกล่าวลดลงในปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16.14.2 อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อัตราส่วนความสามารถใน
การชาระภาระผูกพันของบริษัทฯ เท่ากับ 0.3 เท่า 0.2 เท่า 0.1 เท่า และ 0.0 เท่า ตามลาดับ อัตราส่วนความสามารถใน
การชาระภาระผู กพันลดลง ในปี 2557 โดยมีส าเหตุห ลักมาจากบริษัท ฯ มี กระแสเงิน สดจากการดาเนินงานลดลง
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันลดลงในปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการจ่ายเงิน
ปันผล ประกอบกับค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น อัตราส่วนความสามารถ
ในการชาระภาระผูกพันของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของเงินสดรับสุทธิจากการกิจกรรมดาเนินงาน การเพิ่มขึ้นของเงินสดจ่ายสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม
ในการร่วมค้าซึ่งโดยหลัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทหงสา และบริษัทซานซีลู่กวง และเงินสดจ่ายสาหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากบมจ. บ้านปู
16.14.3 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 0.5 เท่า 0.5 เท่า 1.5 เท่า และ 0.6 เท่า ตามลาดับ ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมที่
เพิ่มขึ้นจาก บมจ. บ้านปู ถูกนาไปใช้เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา จานวน 4,365.3 ล้านบาท เพื่อชาระหนี้เงิน
ปันผลค้างจ่ายกับบมจ. บ้านปู จานวน 6,500.0 ล้านบาท และเกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจานวน 3,573.9 ล้านบาท
และการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันซึ่งเป็นผล
มาจาก (ก) ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันที่มีค่าเป็ นลบจานวน 1,978.6 ล้านบาท และ
(ข) การลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปู และ
การเพิ่มขึ้นของทุนของบริษัทฯ
16.14.4 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to equity ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
จ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ ากับ 0.1 เท่า 0.1 เท่า 1.4 เท่า และ 0.5 เท่า ตามลาดับ ทั้งนี้ อัตราส่วนไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวั นที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นจากบมจ. บ้านปู ถูกนาไปใช้เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา จานวน 4,365.3 ล้านบาท เพื่อชาระ
หนี้เงินปันผลค้างจ่ายกับบมจ. บ้านปู จานวน 6,500.0 ล้านบาท และเกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจานวน 3,573.9
ล้านบาท และการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการปรับโครงสร้างธุรกิจการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันซึ่งเป็นผลมาจาก (ก) ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันที่มีค่าเป็นลบ
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จานวน 1,978.6 ล้านบาท และ (ข) การลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปูและการเพิ่มขึ้นของทุนของบริษัทฯ
16.14.5 อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไรเท่ากับ ร้อยละ 54.7 ร้อยละ 24.0 ร้อยละ 64.6 และร้อยละ 7.5 ในปี
2556 ปี 2557 และปี 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามลาดับ อัตราส่วนเงินสดต่อ
การทากาไรของบริษัทฯ สาหรับปี 2557 ลดลงจากปี 2556 โดยหลักจากการที่บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 575.0 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นของบริษัทโจวผิงพีค อัตราส่วนเงิน
สดต่อการทากาไรสาหรับปี 2558 เพิ่มขึ้น จากปี 2557 โดยหลักจากการที่บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับลดลง
จานวน 526.0 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับชาระลูกหนี้การค้าของบริษัทโจวผิงพีค อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
16.14.6 อัตราการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ ร้อยละ 105.0 ร้อยละ 63.0 ร้อยละ 241.4 และร้อยละ 0.0 ใน
ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามลาดับ โดยอัตราการ
จ่ายเงินปันผลสาหรับปี 2557 ลดลงจากปี 2556 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินปันผลค้างจ่ายแก่บมจ. บ้านปู ซึ่งเป็น
ผลมาจากการลดลงของเงินปันผลจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในปี 2558 เมื่อ
เทียบกับปี 2557 โดยหลักจากการที่บริษัทฯ จ่า ยเงินปันผลค้างจ่ายทั้งหมดให้แก่บมจ. บ้านปู อัตราการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทในรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลงเหลือร้อยละ 0.0 เนื่องจากบริษัทฯ มิได้จ่าย
ปันผลในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ข้อ
9.4.1 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
16.15

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ และการร่วมค้าของบริษัทฯ ไม่มีรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่มี

นัยสาคัญ
16.16

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ และการร่วมค้าของบริษัทฯ ไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมีนัยสาคัญ
ไว้ในงบการเงิน
16.17

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

16.17.1 เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั ง วั น ที่ ใ นรายงานทางการเงิ น ส าหรั บ รอบระยะเวลาหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2559
(ก)

การใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเหนิง

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่าได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดใน
โครงการฮุ่ยเหนิงซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน ส่งผลให้บริษัทอันฉิวฮุ่ยเหนิงเป็น
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บริษัทย่อยของกลุม่ บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ชาระค่าหุ้นบางส่วนจานวน 1.0 ล้านหยวนแก่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่
มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
(ข)

การเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้นของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไป๋หยูตั้งในมณฑล
เจ้อเจียงประเทศจีน

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ โดยผ่านบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าทาสัญญาซื้อ
ขายหุ้นกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไป๋หยูตั้ง
จานวน 50.0 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นในจังหวัดเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ซึ่งมีราคา
ซื้อขายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7.5 ล้านหยวน ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
หุ้นในโครงการดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไป๋หยูตั้งจะสามารถเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนธันวาคม 2559
(ค)

การใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซาน

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่าได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดใน
โครงการจินซานกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศจีน ส่งผลให้บริษัทเว่ยฟางเทียนเอินเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ
ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการให้ได้มาซึ่งหุ้นในโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนอีกจานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเฮ่าหยวน โครงการฮุ่ยเอิน และโครงการไป๋หยูตั้ง
บริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการได้มาซึ่งหุ้นแล้วเสร็จภายในปี 2559 ขึ้นอยู่กับการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ช) การลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศจีน
(ง)

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาถึงผลการ
ดาเนินงานและปัจจัยทางการเงินของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.67
บาท ซึ่ง ณ เวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีหุ้นสามัญ ที่ออกและจาหน่ายแล้ว จานวน 2,397,2 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินจานวน
1,606.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงิ นปันผลต่อกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนปี 2559 เท่ากับร้อยละ 61.0 โดย
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2559 ด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบมจ. บ้านปู ทั้งนี้ ณ วันที่ 21
กันยายน 2559 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบมจ. บ้านปู จานวน 13,716.6 ล้านบาท นอกจากนี้ การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวจะทาให้กาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในจานวนที่เท่ากัน (ทั้งนี้ ยังไม่นับ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากกาไรสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างงวดของบริษัทฯ)
16.17.2 การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบมจ.บ้านปู ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น การเสนอขายหุ้น
สามัญแก่ประชาชนในครั้งนี้ (การคานวณได้รวมหุ้นจากการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
หุ้นแล้ว) จานวนหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีก 648.5 ล้านหุ้น จาก 2,397.2 ล้านหุ้น รวมเป็น 3,045.7 ล้านหุ้น (ภายใต้
สมมติฐานว่ามีผู้เข้าซื้อหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง (Dilution Effect)
ร้อยละ 21.3 ของจานวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบมจ.บ้านปู ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นและ

ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 57

ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิต่อประชาชนให้แก่กรรมการ
และพนักงานของกลุ่มบมจ. บ้านปู (โดยไม่รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) จานวนหุ้น
ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 50.0 ล้านหุ้น จาก 3,045.7 ล้านหุ้น รวมเป็น 3,095.7 ล้านหุ้น (ภายใต้สมมติฐานว่ามี
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรื อคิดเป็นอัตราการลดลง (Dilution Effect) ร้อยละ 1.6
ของจานวนหุ้นภายหลังการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งจานวน ดังนั้น การเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งนี้ อาจส่งผลให้อัตรากาไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตลดลง
หากกาไรสุท ธิของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ้น น้อ ยกว่ า จานวนหุ้น ที่ เพิ่ม ขึ้น เนื่อ งจากจ านวนหุ้น ที่ใช้ เป็น ฐานในการคานวณได้
เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ภายหลั ง การเสนอขายหุ้ น ต่ อ ประชาชนในครั้ ง นี้ แ ละภายหลั ง การเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ มีแผนที่จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้กับกรรมการและพนักงานของกลุ่มบมจ. บ้านปู (โดยไม่
รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ตามรายละเอียดดังนี้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 50.0 ล้านหน่วย

ราคา

โดยไม่คิดมูลค่า

อัตราการใช้สิทธิ

1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ

ไม่ต่ากว่าราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้

อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

อายุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งแรก

ดังนั้นหากประมาณการว่ากรรมการและพนักงานของกลุ่ม บมจ. บ้านปูมีการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นดังกล่าว
เต็มจานวน ที่ราคาเดียวกันกับราคาในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งนี้ จะทาให้จานวนหุ้นของบริษัทฯ
เพิม่ ขึ้นอีก 50.0 ล้านหุ้น จาก 3,045.7 ล้านหุ้น รวมเป็น 3,095.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตรา
การลดลง (Dilution Effect) ร้อยละ 1.6 ของจานวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและภายหลังการใช้
สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งจานวน ซึ่งส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จะ
ลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6 ของส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม และจะไม่เกิดกรณีราคาลดลง
(Price Dilution) ในขณะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิไม่ต่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อ
ประชาชนในครั้ ง นี้ โดยผู้ ล งทุ น สามารถพิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ ม าของการก าหนดราคาเสนอขายได้ ใ น โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 4 ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมิน
ราคาหุ้นที่เสนอขาย ซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ
การคานวณมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นของบริ ษัทฯ เท่ากับ 10.20 บาท (โดยใช้
สมมติฐานที่ 2,397.2 ล้านหุ้นต่อมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นที่ได้ออกและมีอยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หุ้นละ 10 บาท) โดย
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ได้มีการกาหนดช่วงราคาที่ใช้ทา Bookbuilding อยู่ที่ระหว่าง
ราคา 18 – 21 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ได้กาหนดราคาเสนอขายสุดท้ายเท่ากับ 21 บาทต่อ
หุ้น และภายหลังจากการชาระค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนเงินสุทธิที่บริษัทฯ จะได้รับจะมีจานวนประมาณ 13,264.0 ล้านบาท และ
หากคานวณโดยไม่รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นในมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ภายหลัง
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จากวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากราคาเสนอขายที่ 21 บาทต่อหุ้น จะได้รับผลกระทบจาก
มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นเป็น 12.38 ต่อหุ้น คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางบัญชี
ของทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ในทันที 2.18 บาท ต่อหุ้น และคิดเป็นอัตราการลดลง (Dilution Effect) ในทันที 8.62
บาท ต่อหุ้น (หรือร้อยละ 41.03) เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายที่ 21 บาท (ทั้งนี้ ไม่รวมผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลปี 2559 และกาไรสะสมที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลาดังกล่าว)
ข้อมูลอัตราการลดลงต่อหุ้น (Per Share Dilution) ที่ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเสนอขายที่ 21 บาท ต่อหุ้น มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ราคาที่เสนอขาย

21 บาท

มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

10.20 บาท

มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.18 บาท

มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นใหม่ (pro forma) ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน (3,045.7 ล้านหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

12.38 บาท

การลดลงต่อหุ้น (Per Share Dilution Effect) ที่ผู้ลงทุนในหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้
จะได้รับผลกระทบ

8.62 บาท

อัตราการลดลง (Dilution Effect) ที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลกระทบ

ร้อยละ 41.03

16.17.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นผลมาจากธุรกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ ใน
รูปแบบของสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทฯ สกุลเงินที่บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ใช้ดาเนินงานในประเทศจีน คือ สกุลเงินหยวน ในกรณีที่การดาเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศจีนของบริษัทฯ
มีกาไร การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทีย บกับเงินหยวนมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
ต่อรายการการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนั้น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทาสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสาหรับ
การดาเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศจีน การอ่อนค่าของเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะทาให้
ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ สูงขึ้นและการแข็งค่าของเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะทาให้ดอกเบี้ย
จ่ายของบริษัทฯ ลดลง
ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น การเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสาคัญใด ๆ ของเงิ นบาทต่อสกุลเงินต่างประเทศเหล่านี้
ล้วนมีผลกระทบอย่ างมี นัย สาคัญต่อธุร กิจ ฐานะทางการเงิ น ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุ รกิจ ของบริ ษัท ฯ
โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ 2.4.16 การวิ เ คราะห์ แ ละค าอธิ บ ายของฝ่ า ยจั ด การ ข้ อ 16.3. 6
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
16.17.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ จากตราสารหนี้ที่กาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว เงินกู้ยืม และดอกเบี้ยรับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 59

ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

2559 หนีข้ องบริษัทฯ อยู่ในรูปของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และมีอัตราดอกเบี้ยสาหรับหนี้ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ3.63 ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ยจ่ายและกาไรของบริษัทฯ
16.17.5 ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ อัตราเงินเฟ้อรายปี ของประเทศไทยโดยรวมซึ่งประเมินโดยดัชนีราคา
ผู้บริ โภคมีจานวนร้อยละ 2.2 ร้อ ยละ 1.9 และติดลบร้อยละ 0.9 สาหรับ ปี 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ ทั้ง นี้
เงินเฟ้อของประเทศไทยไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา
ตามรายงานของสานักงานสถิติแห่งชาติของประเทศจีน ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศจีนเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตรา
ร้อยละ 2.6 ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 1.4 สาหรับปี 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ ทั้งนี้ เงินเฟ้อของประเทศจีนไม่ได้
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา
16.17.6 ความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit risk)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศไทยและประเทศจีน ในการนี้ บริษัทฯ เชื่อว่า
บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในกรณีนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากสถาบันการเงินเหล่านั้นมีระดับความน่าเชื่อถือสูง โดยที่บริษัทฯ ไม่
เคยประสบปัญหาจากกรณีการสูญเสียเงินฝากในรูปเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางด้านเครดิตที่เกี่ยวกับลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.10.1(ค) ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
16.17.7 ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในขณะที่บริษัทฯ และการร่วมค้าของบริษัทฯ ทาการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์จานวนมาก ซึ่งโดยหลัก คือ ถ่านหิน
สาหรั บ โรงไฟฟ้า ของบริ ษั ทฯ บริ ษั ทฯ เชื่ อ ว่ า บริ ษั ท ฯ และการร่ ว มค้าของบริ ษั ทฯ มี ความเสี่ ย งในเรื่ อ งราคาสิ น ค้า
โภคภั ณ ฑ์ อ ย่ า งจ ากั ด อั น เป็ น ผลเนื่ อ งมาจากข้ อ ตกลงในการผลั ก ภาระต้ น ทุ น ภายใต้ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของ
บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา ประกอบกับนโยบายทางด้านพลังงานของประเทศจีนในปัจจุบันซึ่งมีการปรับปรุงอัตรา
ค่าไฟฟ้าและไอน้าเพื่อสะท้อนราคาถ่านหินตามความเป็นจริง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.3.5 การจัดหาและต้นทุนถ่านหิน และ ข้อ 16.3.4 อัตรา
ค่าไฟฟ้าและไอน้า (Tariff)
16.18

การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่มีนัยสาคัญในปัจจุบัน

16.18.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุงปี 2557) เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” (TAS 19 (revised
2014))
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้แก่ (ก) ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสมมติฐานในการคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์พนักงาน เปลี่ยนชื่อ
เป็น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริการในอดีตจะ
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ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รับรู้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์พนักงาน ผลประโยชน์ที่ยังไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลา
การให้บริการในอนาคตได้
16.18.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการ
อื่น” (TFRS 12)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 12 เรื่ อง “การเปิดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ ส่ว นได้เ สียในกิ จการอื่น ”
กาหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลซึ่งช่วยผู้อ่านงบการเงินในการประเมินลักษณะของความเสี่ยงและผลกระทบทางการ
เงินที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกิจการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมการงาน และกิจการซึ่งมีโครงสร้างแยกกัน
16.18.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง “การวัดมูลค่ายุติธรรม” (TFRS 13)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซ้าซ้อนของคานิยาม
ของมูลค่ายุติธรรม โดยการกาหนดคานิยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับใช้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 ได้ให้คานิยามของมูลค่ายุติธรรมไว้
ว่า “ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด
ณ วันที่วัดมูลค่า” โดยมีหลักการสาคัญ คือ มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาขายหรือโอนออก (exit price) ณ วันที่วัดมูลค่าจาก
มุมมองของผู้ร่วมตลาดซึ่งถือสินทรัพย์หรือผู้ที่มีภาระหนี้สิน มิใช่การวัดมูลค่าที่เป็นการเฉพาะของกิจการใดกิจการหนึ่ง
ดังนั้น ความตั้งใจของกิจการในการถือสินทรัพย์หรือชาระหนี้สินหรือปฏิบัติตามภาระหนี้สินจะไม่เกี่ยวข้องในการวัด
มูลค่ายุติธรรม
16.18.4 การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ได้แก่ (ก) โรงไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบโรงไฟฟ้า (ข) อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร และ (ค) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน จาก 20
ปีเป็น 30 ปี ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทาให้ค่าเสื่อมราคาลดลงเป็นจานวน 152.9 ล้านบาทสาหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ได้ถู ก
ปรับปรุง ย้อนหลัง ในงบการเงินรวมสาหรั บรอบปีสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2556 2557 และ 2558 และสาหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ของบริษัทฯ
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