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12. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(ก) สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินของ บฟข. โดยสรุ ป คือ งบการเงินแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี
ของ บฟข. โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
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(ข) ตารางสรุ ป งบดุล งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด เปรี ยบเทียบ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
รายการ
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสันที
้ ใ่ ช้เป็ นหลักประกัน
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้า
วัสดุสารองคลัง - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวทีใ่ ช้เป็ นหลักประกัน
เงินลงทุนระยะยาว
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์อน่ื
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ดอกเบีย้ เงินกูค้ า้ งจ่าย
ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลค้างจ่าย
ั
เงินปนผลค้
างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
หนี้สนิ อืน่ ๆ
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่รบั รูจ้ ากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าทีต่ ราไว้ (บาท / หุน้ )
จานวนหุน้ สามัญปลายงวด (พันหุน้ )

2553
จานวนเงิ น

%

ตรวจสอบแล้ว เกิ ดขึ้นจริ ง
2552
จานวนเงิ น
%

136,160

-

70,208

602,402,555
62,617,513
925,215,239
14,922,187
1,605,293,655

8.05
0.84
12.37
0.20
21.46

228,990,578
397,329,134
1,420,173,013
13,615,568
2,060,178,502

2.71
4.71
16.83
0.16
24.42

2551
จานวนเงิ น

%

เพิ่ ม (ลด)
จานวนเงิ น

116,118

-

65,951.69

477,555,812
338,661,285
1,162,397,495
34,813,491
2,013,544,201

%

93.94

5.16
3.66
12.55
0.38
21.74

373,411,976.91 163.07
(334,711,620.82) (84.24)
(494,957,773.98) (34.85)
1,306,619.69
9.60
(45,910.01) (0.00)

5,850,724,658 78.21
24,330,294
0.33
7,480,348,607 100.00

6,353,290,250 75.30
24,330,294
0.29
8,437,799,045 100.00

7,222,364,161 77.99
24,330,294
0.26
9,260,238,656 100.00

(502,565,591.61) (7.91)
(957,450,438.12) (11.35)

47,065,246
59,498,277
502,920,000
2,893,599
73,944,725
1,202,973,683
110,364,098
1,999,659,628
68,480,701
2,068,140,328

0.63
0.80
6.72
0.04
0.99
16.08
1.48
26.73
0.92
27.65

31,002,118
38,587,227
925,215,000
8,166,016
28,709,619
1,328,258,470
71,547,551
2,431,486,003
502,920,000
63,028,195
2,997,434,199

0.37
0.46
10.97
0.10
0.34
15.74
0.85
28.82
4.72
0.75
35.52

53,268,598
36,596,856
826,852,500
12,893,242
25,358,710
1,253,431,053
106,633,778
2,315,034,736
1,428,135,000
57,202,478
3,800,372,214

0.58
0.40
8.93
0.14
0.27
13.54
1.15
25.00
13.39
0.62
41.04

16,063,127.64
20,911,049.59
(422,295,000.00)
(5,272,417.58)
45,235,105.57
(125,284,787.11)
38,816,546.68
(431,826,375.21)
(502,920,000.00)
5,452,505.09
(929,293,870.12)

4,850,000,000

64.84

4,850,000,000

57.48

4,850,000,000

52.37

-

-

-

-

-

-

-

500,000,000
6.68
62,208,279
0.83
5,412,208,279 72.35
7,480,348,607 100.00
11.16
10.00
500,000.00

-

-

500,000,000
5.93
90,364,847
1.07
5,440,364,847 64.48
8,437,799,045 100.00
11.22
10.00
500,000.00

-

500,000,000
5.40
109,866,441
1.19
5,459,866,441 58.96
9,260,238,655 100.00
11.26
10.00
500,000.00

51.81
54.19
(45.64)
(64.57)
157.56
(9.43)
54.25
(17.76)
(100.00)
8.65
(31.00)

(28,156,568.00) (31.16)
(28,156,568.00) (0.52)
(957,450,438.12) (11.35)
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งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวด 1ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท

รายการ
รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อน่ื ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลีย่ น
ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ต่อหุน้ )
มูลค่าทีต่ ราไว้ (บาท / หุน้ )

2553
จานวนเงิ น

%

ตรวจสอบแล้ว เกิ ดขึ้นจริ ง
2552
2551
จานวนเงิ น
%
จานวนเงิ น

%

2,788,442,542 99.66 2,317,809,954 99.17 3,210,671,313 99.02
6,564,365 0.23
10,153,777 0.43
30,765,055 0.95
3,084,564 0.11
9,344,989 0.40
1,091,775 0.03
2,798,091,471 100.00 2,337,308,721 100.00 3,242,528,143 100.00
1,709,981,214 61.11 1,361,444,456 58.25 1,607,678,039
248,987,292 8.90 198,287,675 8.48 208,847,406
23,772,016 0.85
22,207,430 0.95
134,131,645 4.79 233,153,144 9.98 348,339,686
(120,137) 0.00
(5,014,299) (0.21) (21,054,109)
234,780,796 8.39 121,904,492 5.22 188,610,296
2,351,532,826 84.04 1,931,982,897 82.66 2,332,421,318
446,558,645 15.96 405,325,824 17.34 910,106,825
0.92
0.84
1.88
10.00
10.00
10.00

เพิ่ ม (ลด)
จานวนเงิ น

%

470,632,587.42 20.31
(3,589,412.01) (35.35)
(6,260,424.89) (66.99)
460,782,750.52 19.71

49.58 348,536,758.73 25.60
6.44 50,699,617.32 25.57
1,564,586.33
7.05
10.74 (99,021,499.87) (42.47)
(0.65)
4,894,162.52 97.60
5.82 112,876,304.13 92.59
71.93 419,549,929.16 21.72
28.07 41,232,821.36 10.17
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับงวด 1ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท

รายการ
ทุนเรือนหุ้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
กาไรที่ยงั ไม่รบั รูจ้ ากการปรับมูลค่าเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ตรวจสอบแล้ว เกิ ดขึ้นจริ ง
2552
จานวนเงิ น

2553
จานวนเงิ น
4,850,000,000
4,850,000,000

-

4,850,000,000
4,850,000,000

-

2551
จานวนเงิ น
4,850,000,000
4,850,000,000

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
ยอดคงเหลือต้นปี
หัก สารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิสาหรับปี
หัก เงินปนั ผล
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น

90,364,847
446,558,645
(474,715,213)
62,208,279
5,412,208,279

109,866,441
405,325,824
(424,827,418)
90,364,847
5,440,364,847

251,816,594
910,106,825
(1,052,056,978)
109,866,441
5,459,866,441
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งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท

รายการ
กระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงาน
กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้สาหรับปี
ปรับกระทบกาไรสุทธิ เป็ นเงินสดสุทธิ
ค่าเสือ่ มราคา
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ รับ
ขาดทุน(กาไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ค่าเสือ่ มสภาพวัสดุสารองคลัง

ตรวจสอบแล้ว เกิ ดขึ้นจริ ง
2552

2553

2551

681,339,441

527,230,316

1,098,717,121

877,997,587
134,131,645
(6,564,365.01)
0.00
104,665,126
6,909,623
1,060,884
1,799,539,941

878,698,714
233,153,144
(10,153,777.02)
0.00
60,474,405
7,215,088
1,696,617,891

866,871,530
348,339,686
(30,765,055.00)
0.00
6,949,809
6,671,268
579,927
2,297,364,286

(373,411,976.91)
305,382,494.49
29,611,544.34
(117,191,187.07)
66,559,031.44
(18,631,866.93)
(15,399,058.37)
1,676,458,922

248,565,234
(58,743,733.40)
(294,414,177.13)
20,401,207.46
(16,338,376.10)
(144,101,807.94)
(14,159,472.40)
1,437,826,765

54,641,660
365,102,173.00
60,730,584.81
114,652,525.00
(59,496,269.00)
(152,608,351.00)
(121,132,147.00)
2,559,254,462

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสาหรับการซื้อทีด่ นิ
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน

(15,811,775.79)
0.00
0.00
6,341,045.78
(9,470,730.01)

(33,460,549.24)
0.00
0.00
11,026,376.37
(22,434,172.87)

(75,339,854.00)
0.00
0.00
30,547,984.00
(44,791,870.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว และหุน้ กู้
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าระยะยาว
ั
เงินปนผลจ่
ายให้แก่ผถู้ อื หุน้
เงิ นสดสุทธิ ได้มา(ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิ น

(925,215,000.00)
(139,404,062.10)
(2,303,177.91)
(600,000,000.00)
(1,666,922,240.01)

(826,852,500.00)
(237,880,369.66)
(705,632.49)
(350,000,000.00)
(1,415,438,502.15)

(1,388,067,000.00)
(355,361,389.00)
(1,356,157.00)
(769,660,000.00)
(2,514,444,546.00)

65,951.69
70,208
136,159

(45,910.01)
116,118
70,208

18,045.54
98,072
116,118

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลักการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ

ขาดทุน (กาไร) จากการขายอาคารและอุปกรณ์
อืน่ ๆ
กระแสเงินสดก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินทีใ่ ช้เป็ นหลักประกัน
ลูกหนี้การค้า
วัสดุสารองคลัง
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ และสินทรัพย์อน่ื
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่ และหนี้สนิ อืน่
เงินสดจ่ายสาหรับภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมดาเนิ นงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดต้นงวด
เงินสดและเงินฝากปลายงวด
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(ค) ตารางสรุ ปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ (RATIO ANALYSIS)

รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
(Cash basis)
ั
อัตราการจ่ายเงินปนผล
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
กาไรสุทธิก่อนรายการพิเศษต่อหุน้
กาไรสุทธิต่อหุน้
ั
เงินปนผลต่
อหุน้
อัตราการเติ บโต
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้จากการขายหรือบริการ
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรสุทธิ

2553

ตรวจสอบแล้ว
2552

2551

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

0.80
0.33
0.76
12.13
29.68
43.81
8.22
21.46

0.85
0.26
0.61
6.30
57.14
32.31
11.14
46.00

0.87
0.35
1.01
6.16
58.44
17.85
20.17
38.27

(%)
(%)
(%)

38.68
15.96
8.23

41.26
17.34
7.44

49.93
28.07
16.46

(%)
(%)

5.61
21.71

4.58
18.92

9.14
23.45

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

0.38
6.08
1.69
0.27
1.09

0.55
3.26
1.60
0.29
1.19

0.70
4.15
1.33
0.36
1.16

%

134.36

86.35

84.57

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11.16
0.92
0.92
0.98

11.22
0.84
0.84
0.88

11.26
1.88
1.88
2.17

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(11.35)
(31.00)
20.31
21.72
10.17

(8.88)
(21.13)
(27.81)
(17.17)
(55.46)

(13.15)
(24.90)
(24.19)
(10.21)
(46.87)
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12.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
12.2.1 ผลการดาเนินงานและบทวิเคราะห์
รายได้รวมในปี 2553 มีจานวน 2,798.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 460.78 ล้านบาท หรื อร้อยละ 19.71
ประกอบด้วยรายได้ค่าขายไฟฟ้ าจานวน 2,788.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 470.63 ล้านบาท เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้ า
ที่เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน อันเป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายตามแผนการซ่อมบารุ งรักษาหลักซึ่งเป็ นปัจจัยในการคานวณอัตราค่า
ไฟฟ้ าในปี 2553 สูงกว่าปี 2552 ทั้งนี้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้สูตรค่าพลังไฟฟ้ าในลักษณะ “Cost Plus” หรื อต้นทุน
บวกกาไรส่วนเพิ่มที่ให้แก่ผปู ้ ระกอบการภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ า (PPA) และเป็ นไปตามแผนซ่อมบารุ งที่บริ ษทั
ได้ประมาณการไว้แล้ว ในส่วนของรายได้อื่นๆ จานวน 9.65 ล้านบาท ลดลงจานวน 9.85 ล้านบาท สาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนลดลง
ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2553 ที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนมีจานวน 2,351.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี ก่อนจานวน 414.66 ล้านบาท หรื อร้อยละ 21.41 สาเหตุส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการซ่อม
บารุ งรักษาหลัก ซึ่งเป็ นไปตามแผนซ่อมบารุ งตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ภาษีเงินได้ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากกาไรก่อน
หักภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2553 บฟข. มีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 0.12 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อนที่มีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 5.01 ล้านบาท เป็ นจานวน 4.89 ล้านบาท หรื อร้อยละ 97.60
เนื่องจากในระหว่างปี 2553 แม้คา่ เงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐมีค่าแข็งขึ้นจากปี 2552 แต่รายการชาระเงิน
เป็ นเงินตราต่างประเทศลดน้อยลงจากปี ก่อน เมื่อรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนกับค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ทาให้
บฟข. มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,351.53 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 419.55 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อย
ละ 21.72
กาไรสุทธิสาหรับปี 2553 มีจานวน 446.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 41.23 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.17
หากเปรี ยบเทียบกาไรสุทธิโดยไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ในปี 2553 บฟข. มีกาไรจานวน 446.44
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 46.13 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.52 เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวเลขประมาณการ บริ ษทั มี
ผลกาไรสุทธิประจาปี สูงกว่าประมาณการ ( 297.36 ล้านบาท) เป็ นเงิน 149.20 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 50.17

12.2.2 ฐานะการเงินและบทวิเคราะห์
(1) สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจานวน 7,480.35 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 957.45 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 11.35 ประกอบด้วย
สิ นทรัพย์หมุนเวียน จานวน 1,605.29 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 0.05 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.00 ซึ่งเป็ น
การลดลงของลูกหนี้การค้า และวัสดุสารองคลัง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน จานวน 5,875.05 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 502.57 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.88
ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงเนื่องจากการตัดค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
(2) หนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจานวน 2,068.14 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 929.29 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 31.00 ประกอบด้วย
หนี้สินหมุนเวียน จานวน 1,999.66 ล้านบาท ลดลง 431.83 ล้านบาท หรื อร้อยละ 17.76
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ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกูร้ ะยะยาวได้ชาระหมดแล้ว สาหรับหุน้ กูไ้ ด้โอนส่วนของหนี้สิน
ระยะยาวไปเป็ นหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด 502.92 ล้านบาท จึงทาให้ไม่มียอดคงเหลือ หนี้สินไม่หมุนเวียนจึง
ลดลง 502.92 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 100.00 เนื่องจากการชาระคืนหุน้ กูท้ ี่ได้ชาระตามกาหนดทุกครั้ง ซึ่ง
เป็ นไปตามกาหนดการชาระคืนหุน้ กูข้ องสัญญา และจะชาระหมดในปี 2554
(3) ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจานวน 5,412.21 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 28.16 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 0.52
เนื่องจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรมียอดคงเหลือ ณ สิ้นปี น้อยกว่าปี ก่อน
(4) สภาพคล่อง
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องโดยรวมแล้วปรากฏว่าในปี 2553 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก
0.85 เท่าเป็ น 0.80 เท่า เนื่องจากลูกหนี้การค้าและวัสดุสารองคลังลดลง ในขณะที่อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ วเพิ่มขึ้นจาก 0.26 เท่าเป็ น 0.33 เท่า เนื่องจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
(5) การปฏิบตั ิตามสัญญาเงินกู้
บฟข. มีความสามารถในการชาระหนี้สูง โดยมีอตั ราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยเท่ากับ 6.08
เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) อยูท่ ี่ระดับ 1.69 เท่า โดย บฟข. สามารถดารง
อัตราส่วน DSCR นี้ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ซึ่งกาหนดให้ไม่นอ้ ยกว่า 1.1 เท่า ได้โดยตลอดเวลา
ที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ที่ผา่ นมา บฟข. ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูอ้ ื่นๆอย่างครบถ้วน โดย บฟข. ได้กนั เงิน
สารองเพื่อการจ่ายชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะถึงกาหนดชาระคืน 6 เดือนข้างหน้า ใน Debt Service
Reserve Account ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และบริ ษทั ฯได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้เงินกูใ้ ห้นา
หนังสื อค้ าประกันธนาคารที่ออกในนามของบริ ษทั ใหญ่ไปวางแทนการสารองเงินบางส่วนในบัญชี
หลักประกัน ทั้งที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและสกุลเงินบาท และได้รับความยินยอมให้ยกเลิกการสารอง
เงินในบัญชีหลักประกัน
โดย บฟข. ได้ชาระหนี้เงินกูต้ ่างประเทศระยะยาว (Syndicated Loan) จานวนเงิน 265 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาครบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 และยังคงเหลือหนี้หุน้ กู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จานวนเงิน
502.92 ล้านบาท
(6) โครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บฟข. มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว 4,850.00 ล้านบาท และหุน้ กู้
502.92 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2552 ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวนเท่ากัน แต่มีหุน้ กู้
1,428.14 ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ คิดเป็ น 0.38 เท่า ลดลงจากปี ก่อนซึ่งมีอตั ราส่วน 0.55 เท่า อัตราส่วน
นี้จะลดลงในแต่ละปี เนื่องจากมีการชาระคืนหนี้เงินกูแ้ ละหุน้ กู้ โดยเมื่อเริ่ มดาเนินการบริ ษทั ในปี 2539
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะอยูท่ ี่ 3 : 1 เท่า สาหรับอัตราส่วนความสามารถในการชาระ
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจาก 3.26 เท่าในปี 2552 เป็ น 6.08 เท่าในปี 2553 เนื่องจากกาไรสุทธิที่เพิม่ ขึ้น
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12.3 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2552 บฟข. มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นๆ ดังนี้
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชี
(บาท)

รายการที่

ชื่อบริษทั ผู้จ่าย

สานักงานสอบบัญชี

1

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าขนอม จากัด

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

718,000
718,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
รายการที่

ชื่อบริษทั ผู้จ่าย

ประเภทของงาน
บริการอืน่
(non-audit service)

1

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าขนอม จากัด

-

รวมค่าตอบแทนสาหรับงานบริการอืน่ (non-audit fee)

ผู้ให้ บริการ
-

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่
ส่ วนที่จ่ายไปใน
ส่ วนที่จะต้ อง
ระหว่างปี บัญชี
จ่ ายในอนาคต
-

-

-

-
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