รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ข า พเจ า ได ต รวจสอบงบดุ ล รวมและงบดุ ล เฉพาะบริ ษั ท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 งบกํ า ไรขาดทุ น รวม
และงบกํา ไรขาดทุ นเฉพาะบริ ษัท งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงในส วนของผู ถื อหุ นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงในส วนของผู ถื อหุ น
เฉพาะบริ ษั ท และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษั ท สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของแต ล ะป ที่ แ นบมานี้ ข อง
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบใน
การแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่
กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่ นํ าเสนอในงบการเงิ นโดยรวม ข าพเจ าเชื่ อว าการตรวจสอบดั งกล าวให ขอสรุ ปที่ เป นเกณฑ อย างเหมาะสมใน
การแสดงความเห็นของขาพเจา
ข า พเจ า เห็ น ว า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ข า งต น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะบริ ษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกั นของแตล ะป ของกลุ มบริษัทและของบริษัทตามลําดั บ โดยถูก ตองตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประสัณห เชื้อพานิช
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

บาท

บาท

บาท

บาท

8,820,211,798

1,850,946,791

2,627,988,314

845,606,884

675,820,274

2,535,029,595

845,705

1,839,386,592

57,173,830

232,242,286

59,289,590

171,223,726

4,360,974,047

5,116,367,743

-

-

26,000,000

1,234,354,006

-

-

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

5

เงินลงทุนระยะสั้น

6

- เงินฝากสถาบันการเงิน
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด
เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกัน

7

- เงินฝากสถาบันการเงิน
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด
ลูกหนี้การคา สุทธิ

8

304,987,351

300,916,286

-

-

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

28

2,248,699,679

2,058,353,736

-

-

-

-

901,593,734

1,846,359,243

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
28

11,915,049

-

23,830,098

-

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

28

126,256,543

60,351,726

160,083,224

34,260,443

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ

9

3,836,351,893

3,436,470,177

-

-

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

28

540,892,344

284,794,949

14,406,241

34,978,632

21,009,282,808

17,109,827,295

3,788,036,906

4,771,815,520

2,859,356,538

2,721,444,881

2,868,297,503

2,727,696,993

- เงินฝากสถาบันการเงิน

62,438,351

1,016,570,061

-

-

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด

26,000,000

52,000,000

-

-

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
และเงินลงทุนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน

10
7

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ

28

125,000,000

671,930,676

1,030,000,000

846,930,676

เงินลงทุนในบริษัทยอย

11

-

-

19,948,460,774

15,139,665,256

เงินลงทุนในบริษัทรวม

11

395,380,955

390,914,094

-

-

สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

11

7,960,213

7,192,140

4,053,162,892

4,030,919,828

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ

12

34,749,092,485

31,283,164,366

738,559,245

747,248,867

คาความนิยม สุทธิ

13

1,082,825,603

1,158,532,024

-

-

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ

14

932,752,880

654,775,880

192,250,881

27,725,719

40,240,807,025

37,956,524,122

28,830,731,295

23,520,187,339

61,250,089,833

55,066,351,417

32,618,768,201

28,292,002,859

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

แทนกรรมการ ……………………………………………………………….
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 63 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

บาท

บาท

บาท

บาท

109,462,658

75,000,000

-

-

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้คากอสราง

750,853,380

475,572,404

-

-

2,459,366,020

-

-

-

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

28

87,566,522

155,859,931

-

-

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

28

55,302,657

29,489,350

2,130,488

92,681

16

3,331,375,567

2,769,272,411

-

-

17

1,317,763,760

630,806,000

-

-

15

11,915,049

50,000,000

-

-

28

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
160,863,295

151,936,725

-

-

- ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย

- ดอกเบี้ยคางจาย

157,032,400

251,645,627

-

-

- ภาษีเงินไดคางจาย

178,553,842

230,017,821

-

-

- อื่นๆ

615,770,294

448,899,797

109,600,794

122,402,594

9,235,825,444

5,268,500,066

111,731,282

122,495,275

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

16

15,090,448,658

15,431,101,852

-

-

หุนกู สุทธิ

17

3,608,947,723

4,926,846,523

-

-

เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา สุทธิ

15

125,000,000

125,000,000

-

-

หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา

11

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

-

-

492,562,122

-

1,075,356,364

211,967,268

935,620,331

-

19,899,752,745

20,694,915,643

1,428,182,453

-

29,135,578,189

25,963,415,709

1,539,913,735

122,495,275

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 63 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

บาท

บาท

บาท

บาท

5,300,000,000

5,300,000,000

5,300,000,000

5,300,000,000

5,264,650,000

5,264,650,000

5,264,650,000

5,264,650,000

8,601,300,000

8,601,300,000

8,601,300,000

8,601,300,000

47,373,035

-

47,373,035

-

530,000,000

530,000,000

530,000,000

530,000,000

-

52,169,276

-

52,169,276

16,107,739,744

13,530,545,410

16,107,739,744

13,530,545,410

587,384,126

359,887,106

624,896,135

408,150,340

ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ

(97,104,448)

(165,138,166)

(97,104,448)

(165,138,166)

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

31,041,342,457

28,173,413,626

31,078,854,466

28,221,676,860

1,073,169,187
32,114,511,644

981,691,358
29,155,104,984

31,078,854,466

28,221,676,860

-

(52,169,276)

-

(52,169,276)

รวมสวนของผูถือหุน สุทธิ

32,114,511,644

29,102,935,708

31,078,854,466

28,169,507,584

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

61,250,089,833

55,066,351,417

32,618,768,201

28,292,002,859

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

18

ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน

18

สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
- สํารองตามกฎหมาย

19

- สํารองสําหรับหุนทุนซื้อคืน
ยังไมไดจัดสรร
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
หัก หุนทุนซื้อคืน

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 63 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได
รายไดจากการขายและบริการ

28

16,022,283,753

15,619,522,030

-

-

ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน

28

(8,151,188,380)
7,871,095,373

(7,592,661,519)
8,026,860,511

-

-

คาใชจายในการบริหาร

28

(1,417,038,181)

(1,275,985,210)

(418,520,760)

(396,833,166)

(279,758,722)
6,174,298,470

6,750,875,301

(418,520,760)

(396,833,166)

353,197,160

297,328,054

120,097,585

93,536,339

- เงินปนผล

241,214,217

475,214,682

241,214,217

475,214,682

- อื่นๆ

210,169,237

79,221,026

297,147,249

112,295,489

-

34,220,274

-

-

(29,963,120)

(21,829,251)

(17,175,660)

(17,499,939)

(285,394,385)
6,663,521,579

67,103,820
7,682,133,906

52,636,717
275,399,348

(15,222,981)
251,490,424

11

-

-

(501,672,871)

-

และสวนไดเสียในกิจการรวมคา
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

11

27,061,091
6,690,582,670

28,635,828
7,710,769,734

4,318,787,532
4,092,514,009

4,462,601,416
4,714,091,840

ดอกเบี้ยจาย

28

(1,859,116,289)

(2,219,929,424)

-

(52,266,543)

ภาษีเงินได
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย

26

(475,407,929)
4,356,058,452

(596,578,876)
4,894,261,434

4,092,514,009

4,661,825,297

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับป

20
21

263,544,443
4,092,514,009

232,436,137
4,661,825,297

4,092,514,009

4,661,825,297

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

22

กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย

8.28

9.32

7.78

8.88

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับป

0.50
7.78

0.44
8.88

7.78

8.88

ขาดทุนจากการตัดจําหนายคาใชจายในการพัฒนาโครงการ
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ
รายไดอื่น
- ดอกเบี้ยรับ

28

รายการขาดทุนจากการดอยคา
คาตอบแทนกรรมการ

24

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 63 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

บาท

บาท

บาท

บาท

4,092,514,009

4,661,825,297

4,092,514,009

4,661,825,297

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับป
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
- คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

2,707,557,323

2,528,919,794

43,425,825

53,010,216

- รายการขาดทุนจากการดอยคา

12

2,500,000

(34,220,274)

-

-

- ขาดทุนจากการตัดจําหนายคาความนิยม

13

-

43,286,192

-

-

279,758,722

76,920,966

-

-

-

22,960,494

-

-

35,658,646

12,165,128

-

-

41,706,452

-

-

-

395,300,875

(71,952,827)

(32,242,288)

14,857,812

(3,919,314)

3,533,216

(1,751,434)

944,372

- รายการขาดทุนจากการตัดจําหนายคาใชจายในการพัฒนาโครงการ
- ตัดจําหนายหนี้สูญ
- คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย
- คาตัดจําหนายขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย
เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด
- (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
- (กําไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
- เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น

(241,214,217)

(475,214,682)

(241,214,217)

(475,214,682)

11

-

-

501,672,871

-

11

(27,061,091)

(28,635,828)

(4,318,787,532)

(4,462,601,416)

20

263,544,443

232,436,137

-

-

(667,521)

(4,301,625)

-

-

7,545,678,328

6,967,721,988

43,617,234

(207,178,401)

- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน

2,919,135,144

2,481,526,063

-

-

- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา
- สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา
- สวนของผูถือหุนสวนนอย
- อื่นๆ

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
(ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

(186,136,195)

(708,136,550)

-

-

- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

(119,735,540)

5,193,258

(125,822,780)

48,838,493

- วัสดุสํารองคลัง

(593,314,307)

(485,119,227)

-

-

- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(209,535,613)

(105,914,010)

20,572,391

(37,130,176)

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(166,871,251)

32,394,708

(164,565,164)

22,099,887

(532,564)

200,581,826

-

-

- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

24,869,856

(33,458,774)

2,037,807

54,929

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(12,701,686)

179,400,742

(12,450,050)

(5,836,620)

146,039,473
9,346,895,645

66,000
8,534,256,024

(236,610,563)

(179,151,888)

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

- หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 63 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

บาท

บาท

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

11

-

-

935,620,333

-

เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา

11

18,003,872

(158,951,200)

(4,670,577,192)

(882,020,000)

เงินสดรับ (จาย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ

2,031,972,640

(837,347,871)

1,838,540,888

(750,802,871)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ

144,144,788

812,203,120

110,624,270

889,265,698

เงินสดจากการ (ซื้อ) จําหนายเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

54,729,730

(230,283,668)

39,729,730

(230,283,668)

(2,927,840,393)

(2,149,604,956)

(32,944,769)

(7,629,324)

(380,958,406)

(755,693,489)

(1,253,944,542)

(929,298,489)

เงินสดจากการรับชําระหนี้เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

28

824,045,580

50,000,000

1,079,287,407

100,000,000

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา

11

21,826,157

-

5,199,740,042

4,542,621,476

เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น

241,214,217

475,214,682

241,214,217

475,214,682

อื่นๆ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน

(45,246,909)
(18,108,724)

(17,293,030)
(2,811,756,412)

3,487,290,384

3,207,067,504

397,319,252

-

-

-

2,089,500

-

-

-

เงินสดจายจากสัญญาเชาทางการเงิน

(5,017,885)

(1,281,087)

-

-

เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินกูยืมระยะสั้น

34,462,658

(244,687,540)

-

-

16

2,915,266,902

2,073,514,068

-

-

16, 17

(3,421,231,313)

(5,861,602,257)

-

(1,400,650,000)

256,897,965

50,000,000

-

-

(540,008,625)
(395,906,184)
99,542,310
(1,706,531,475)
(2,363,116,895)

(50,000,000)
(1,571,312,994)
(5,605,369,810)

99,542,310
(1,567,840,701)
(1,468,298,391)

(1,553,446,100)
(2,954,096,100)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผูรวมทุนในกิจการรวมคา
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญในบริษัทยอยของกิจการรวมคา
ในสวนของผูถือหุนสวนนอย

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินและหุนกู
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุน
ในกิจการรวมคา
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุน
ในกิจการรวมคา
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกู
เงินสดรับจากการขายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

20

16
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 63 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ

6,965,670,026

117,129,802

1,782,381,430

73,819,516

ยอดคงเหลือตนป

1,850,946,791

1,730,769,987

845,606,884

771,787,368

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือปลายป

3,594,981
8,820,211,798

3,047,002
1,850,946,791

2,627,988,314

845,606,884

- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน

5,798,409,420

811,419,326

85,114,989

120,451,185

- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกําหนดภายในสามเดือน

3,021,802,378
8,820,211,798

1,039,527,465
1,850,946,791

2,542,873,325
2,627,988,314

725,155,699
845,606,884

1,995,975,587

2,167,566,958

-

21,037,519

444,064,681

258,490,436

-

-

12

257,618,702

350,990,173

-

-

12

65,903,234

437,169,030

-

-

2,817,804,161

25,414,944

-

-

หมายเหตุ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดจาย
รายการที่มิใชเงินสด
จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลัก
เบิกใชเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ
จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงาน
ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 63 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548

ทุนที่ออกและ
ชําระแลว
บาท

สวนเกิน
มูลคาหุน
บาท

สวนเกินมูลคา
หุนทุนซื้อคืน
บาท

สํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

สํารองสําหรับ
หุนทุนซื้อคืน
บาท

สวนเกินจาก
กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม
บาท
บาท

ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน
ของบริษัทที่ สวนของผูถือหุน
อยูในตางประเทศ
สวนนอย
บาท
บาท

หุนทุนซื้อคืน
บาท

รวม
บาท
29,102,935,708

5,264,650,000

8,601,300,000

-

530,000,000

52,169,276

13,530,545,410

359,887,106

(165,138,166)

981,691,358

(52,169,276)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

68,033,718

(1,734,133)

-

66,299,585

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

-

-

-

4,092,514,009

-

-

-

-

4,092,514,009

-

-

-

-

-

(1,567,488,951)

-

-

(171,699,966)

-

(1,739,188,917)

-

-

-

-

-

-

189,476,021

-

(144,823)

-

189,331,198

-

-

-

-

-

-

29,410

-

-

-

29,410
37,991,589

เงินปนผลจาย

23

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
กําไรที่รับรูที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย
เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด
ตัดจําหนายกําไรที่เกิดจากการเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย
เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด

-

-

-

-

-

-

37,991,589

-

-

-

หุนสามัญ

-

-

-

-

-

-

-

-

1,512,308

-

1,512,308

หุนทุนซื้อคืน

-

-

47,373,035

-

(52,169,276)

52,169,276

-

-

-

52,169,276

99,542,311

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

-

16,107,739,744

587,384,126

(97,104,448)

263,544,443
1,073,169,187

-

263,544,443
32,114,511,644

26,701,035,760

สวนของผูถือหุนสวนนอย
ยอดยกไปปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

20

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547

5,264,650,000

8,601,300,000

-

530,000,000

-

10,474,834,519

1,206,631,950

(182,803,390)

858,591,957

(52,169,276)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

17,665,224

312,489

-

17,977,713

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

-

-

52,169,276

4,661,825,297

-

-

-

-

4,713,994,573

สํารองสําหรับหุนทุนซื้อคืน

-

-

-

-

-

(52,169,276)

-

-

-

-

(52,169,276)

23

-

-

-

-

-

(1,553,945,130)

-

-

(109,652,400)

-

(1,663,597,530)

-

-

-

-

-

-

(846,744,844)

-

3,175

-

(846,741,669)

20

5,264,650,000

8,601,300,000

-

530,000,000

52,169,276

13,530,545,410

359,887,106

(165,138,166)

232,436,137
981,691,358

(52,169,276)

232,436,137
29,102,935,708

เงินปนผลจาย
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
สวนของผูถือหุนสวนนอย
ยอดยกไปปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 63 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้
ชั้น 15 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม
และกิจการรวมคาวาเปน “กลุมบริษัท”
การประกอบการธุรกิจของกลุมบริษัท คือการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหกับหนวยงานรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
กลุมบริษัทมีการดําเนินงานในสามประเทศและมีพนักงานจํานวน 969 คน (พ.ศ. 2547 จํานวน 916 คน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้

2.1

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทํ าขึ้ นตามหลักการบั ญชี ที่รับรองทั่ วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญั ติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สภาวิชาชีพบัญชีไดอนุมัติมาตรฐานการบัญชีใหมจํานวนสามฉบับคือ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 52 เรื่องเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล ฉบับที่ 53 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
และฉบับที่ 54 เรื่องการดําเนินงานที่ยกเลิก ดังนั้น กลุมบริษัทจึงไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเหลานี้ตั้งแตไตรมาสที่สองของ
ป พ.ศ. 2548 อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสามฉบับใหมดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินที่นําเสนอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
ยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนด
สมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ
วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจาก
ตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาตัวเลขประมาณการไดจัดทําขึ้นดวยความเขาใจที่ดีที่สุดในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบัน
ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในปปจจุบัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี
ความหมายขัดแยงกันหรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
2

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2

บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา

2.2.1

เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอยหมายถึงกิจการทั้ งหมดที่ กลุ มบริษัท มีอํ า นาจในการควบคุ มนโยบายการเงิ นและการดํ าเนินงาน และโดยทั่ วไปแล ว
กลุมบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง กลุมบริษัทรวมบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทมีอํานาจ
ควบคุมและจะเลิกรวมเมื่ออํานาจควบคุมนั้นหมดไป
การที่กลุมบริษัทไดมาซึ่งบริษัทยอยบันทึกบัญชีดวยวิธีซื้อ ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ที่จายไปหรือมูลคาของตราสารทุนที่ออกใหหรือหนี้สินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดบริษัทยอยนั้นมา และยังรวมถึง
ตนทุนที่สัมพันธโดยตรงกับการไดมานั้น กลุมบริษัทวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินซึ่งตองรับผิดชอบที่ระบุไดดวย
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กลุมบริษัทบันทึกตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของกลุมบริษัทที่มีตอ
สินทรัพยสุทธิที่ระบุไดเปนคาความนิยม (หมายเหตุฯ ขอ 2.9.1 อธิบายนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยม)
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการ
ที่อยูในกลุมบริษัทจะถูกตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาแลววาเปน
ขอบงชี้การดอยคาของสินทรัพยที่โอน กลุมบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในกรณีท่ีจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของกลุมบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย
รายชื่ อ ของบริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท และผลกระทบทางการเงิ น จากการได ม าและจํ า หน า ยไปซึ่ ง บริ ษั ท ย อ ยได เ ป ด เผยไว ใ น
หมายเหตุฯ ขอ 11

2.2.2

เงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือการที่กลุมบริษัทถือหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูเริ่มแรกดวยราคาทุนและใชวิธี
สวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งไดรวมคาความนิยมที่
ระบุไวเมื่อซื้อ (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) สวนแบงของกลุมบริษัทในกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลังการซื้อจะ
รวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท และความเคลื่อนไหวในบัญชีสวนเกิน (สวนต่ํากวา) จากการตีมูลคา
ยุ ติ ธ รรมภายหลั ง การได ม าจะรวมไว เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของบั ญ ชี ส ว นเกิ น (ส ว นต่ํ า กว า ) จากการตี มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกั บราคาตามบัญชี ของเงินลงทุน กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบ งขาดทุนอีก ตอไป
หากสวนแบ ง ขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษั ท รวมมีมูล คา เทา กั บหรื อเกิ นกวามู ล คา ส วนไดเ สี ยของกลุ มบริ ษัทในบริ ษัท ร วมนั้ น
เวนแตกลุมบริษัทรับผิดในหนี้ของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวม
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเพียงเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมนั้น
รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกันเวนแตเปนรายการที่มีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันนั้น
ดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทรวมจะเปลี่ยนเทาที่จําเปนเพื่อใหสม่ําเสมอกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
รายชื่อของบริษัทรวมไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ขอ 11
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2.2

บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ)

2.2.3

สวนไดเสียในกิจการรวมคา
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการที่ควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ซึ่งเปนวิธีที่กลุมบริษัทรวม
สวนแบงรายได ค าใช จาย สินทรัพย หนี้ สินและกระแสเงินสดของกิ จการรวมคาแตละรายการที่คล ายคลึ งกันในงบการเงิ นรวม
กลุมบริษัทรับรูรายการกําไรหรือรายการขาดทุนในสวนของกลุมบริษัทจากการขายสินทรัพยจากกลุมบริษัทใหแกกิจการรวมคา
เฉพาะสวนที่เปนสวนไดเสียของผูรวมคาอื่น กลุมบริษัทจะยังไมรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของตนที่อยูในรายการซื้อสินทรัพยจาก
กิจการรวมคาจนกวาผูรวมคาจะขายตอสินทรัพยนั้นใหแกบุคคลที่สามที่มีความเปนอิสระจากผูรวมคาและกิจการรวมคา อยางไรก็ดี
กลุมบริษัทรับรูรายการขาดทุนจากการซื้อสินทรัพยจากกิจการรวมคาทันทีเมื่อมีหลักฐานแสดงวามูลคาที่จะไดรับสุทธิของสินทรัพย
นั้นลดลงหรือดอยคา
สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย
รายชื่อของกิจการรวมคาและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายไปซึ่งกิจการรวมคาไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ขอ 11

2.3

การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและ
แปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ใน
งบดุล รายการกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยหรือ
หนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกทันทีไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
ซึ่งไดมีการปองกันความเสี่ยงโดยสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาแปลงคาโดยใชอัตราตามสัญญา
ผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพยทางการเงินอื่นซึ่งวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรม ใหรวมผลตางดังกลาว
เปนรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุน สวนผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่
ถือไวเผื่อขายใหรวมไวในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมซึ่งแสดงอยูในสวนของผูถือหุน
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ในระหวางป รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคาที่เกิดจากการ
แปลงคาของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศไดรวมไปยังสวนของผูถือหุน และเมื่อมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้น
ผลสะสมของผลต า งจากการแปลงค า ทั้ ง หมดดั ง กล า วให ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของรายการกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากการจํ า หน า ย
หนวยงานตางประเทศนั้น
คาความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการไดมาซึ่งหนวยงานตางประเทศ จะถือเปนสินทรัพยหรือหนี้สินของ
หนวยงานตางประเทศและแปลงคาโดยใชอัตราปด
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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2

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.4

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การคา และลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเจาหนี้การคา เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืม
และหุนกู นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย
เครื่องมือที่ใชสวนใหญประกอบดวย สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งไมไดมีการรับรูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ทําสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผลตางที่จะไดรับหรือตองจาย
ชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของคาใชจายดอกเบี้ยทันทีที่เกิดรายการ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ย ผลตางที่จะไดรับหรือตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของคาใชจายดอกเบี้ย
ทันทีที่เกิดรายการ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งกลุมบริษัทเปนคูสัญญาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 27

2.5

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงอยูในงบดุลที่ราคาทุน สําหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดหมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือน
นับจากวันที่ไดมา

2.6

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้และวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยู หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่ง
ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลื อ ณ วั นสิ้ นป ค า เผื่ อ หนี้สงสั ยจะสู ญคื อผลต า งระหว า งราคาตามบั ญชี ข องลู ก หนี้ การค า
เปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
บริษัทโดยถือเปนคาใชจายในการบริหาร
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2.7

วัสดุสํารองคลัง
วัสดุสํารองคลังแสดงดวยราคาทุนหักสํารองคาวัสดุสํารองคลังลาสมัย ราคาทุนของวัสดุสํารองคลังคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
วัสดุสํารองคลังแยกประเภทได เปนวัสดุสํารองหลักและวัสดุ สํา รองทั่วไป วั สดุ สํารองหลักเปนวัสดุที่ใช สําหรับอุปกรณเฉพาะใน
โรงไฟฟา และวัสดุสํารองทั่วไปใชกับอุปกรณอื่นทั่วไป
การตั้ งสํารองสํ าหรับวัสดุสํารองหลัก จะคํานวณจากยอดคงเหลื อ ณ วันสิ้ นปของวัสดุสํารองหลั กหารดวยจํานวนปที่ คงเหลืออยู
ตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟากับ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ยกเวนวัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งปซึ่งจะไมมี
การตั้งสํารองเผื่อการลาสมัยและเสื่อมคุณภาพแตจะมีการพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชวัสดุสํารองหลักนั้น หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายวัสดุสํารองหลักนั้นหักดวยตนทุน
จากการจําหนายวัสดุสํารองหลักนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ซึ่งในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนราคาตาม
บัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การตั้งสํารองสําหรับวัสดุสํารองทั่วไปจะตั้งสํารองโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะหอายุของวัสดุ

2.8

เงินลงทุนทั่วไป
กลุ ม บริ ษั ท จั ด ประเภทเงิ น ลงทุ น ที่ น อกเหนื อ จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว ม และส ว นได เ สี ย ในกิ จ การร ว มค า
เปนสามประเภท คือ เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยูกับเปาหมาย
ขณะลงทุน ฝายบริหารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยาง
เปนปกติอยางสม่ําเสมอ
• เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและผูบริหารตั้งใจแนวแนพรอมกับมีความสามารถถือไวจนครบ
กําหนดไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันที่ในงบดุลก็จะแสดงไวใน
สินทรัพยหมุนเวียน
• เงิ น ลงทุ นเผื่อ ขาย คื อ เงิ น ลงทุน ที่ จ ะถื อ ไว โ ดยไม ระบุ ชว งเวลาและอาจขายเพื่ อ เสริ ม สภาพคล อ งหรื อ เมื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย
เปลี่ยนแปลง ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงเวลานอยกวา
12 เดือนนับแตวันที่ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน หรือเวนแตกรณีที่ฝายบริหารมีความจําเปนที่ตองขายเพื่อ
เพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน
• เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเปนวันที่กลุมบริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ใหรวมไปถึงตนทุนการจัดทํารายการ
เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย
ผลสะสมของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทเมื่อมีการขายเงินลงทุน
เผื่อขายหรือเกิดการดอยคาโดยแสดงเปนรายการกําไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
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2.8

เงินลงทุนทั่วไป (ตอ)
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากวาราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
ในการจํ า หน า ยเงิ น ลงทุ น ผลต า งระหว า งผลตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ จากการจํ า หน า ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ราคาตามบั ญ ชี ข อง
เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้
หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
ราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว

2.9

สินทรัพยไมมีตัวตน

2.9.1

คาความนิยม
คาความนิยมแสดงถึงสวนของตนทุนการไดมาที่มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีในสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา ณ วันที่ซื้อบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัทยอยหรือกิจการ
ร ว มค า แสดงเป น สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนในงบดุ ล รวม ค า ความนิ ย มจะตั ด จํ า หน า ยโดยใช วิ ธี เ ส นตรงตลอดอายุ ก ารให ป ระโยชน
โดยฝายบริหารเปนผูประมาณอายุการใหประโยชนของคาความนิยมซึ่งจะมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ณ เวลาที่ไดมาโดยพิจารณาจาก
ปจจัยตางๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเติบโตและปจจัยอื่นในบริษัทยอยและกิจการรวมคาที่ไดมา
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาของกลุมบริษัทใหตัดจําหนายตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟากับบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)
(“กฟผ.”) (เดิมชื่อการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) และสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ภายใน
ระยะเวลา 3.5 ปถึง 25 ป
ณ วั น ที่ ใ นงบดุ ล ของแต ล ะงวดบั ญ ชี กลุ ม บริ ษั ท จะทบทวนว า มี ข อ บ ง ชี้ ข องการด อ ยค า ที่ มี ต อ ค า ความนิ ย มแต ล ะรายการที่ ไ ด
รับรูหรือไม เมื่อมีขอบงชี้ที่แสดงชัดเจนวาอาจเกิดการดอยคาขึ้น กลุมบริษัทจะประเมินวามูลคาของคาความนิยมจะไดรับคืนเต็ม
จํานวนหรือไม ทั้งนี้กลุมบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน

2.9.2

คาใชจายในการพัฒนาโครงการ
คาใชจายในการพัฒนาโครงการรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนที่เกิดขึ้นของการพัฒนาโครงการรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
เมื่ อมี ความเปน ไปได คอนขางแนวาโครงการนั้นจะประสบความสํา เร็ จในการประเมิ นความเป นไปได ทั้ง ทางพาณิ ชยกรรมและ
ทางเทคโนโลยี และบันทึกในจํานวนไมเกินตนทุนที่สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ สวนรายจายการพัฒนาอื่นรับรูเปนคาใชจาย
เมื่อเกิดขึ้น ตนทุนการพัฒนาโครงการที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยในงวดถัดไป ตนทุน
การพัฒนาโครงการที่บันทึกเปนสินทรัพยจะเริ่มตัดจําหนายเมื่อเริ่มใชในการผลิตเพื่อพาณิชยกรรมโดยตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรง
ตลอดอายุโรงไฟฟา
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2.10

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของ
สินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด
จํานวนป
โรงไฟฟา

15, 18, 20 และ 21

โรงผลิตน้ําประปาและทอสงน้ําประปา

30

อาคารและสิ่งปลูกสราง

10 และ 20

สถานียอยและระบบสงพลังงานไฟฟา

20 และ 21

เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและบํารุงรักษา
เครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตง และอุปกรณคอมพิวเตอร
ยานพาหนะ

5
3, 5 และ 10
5

วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งป จะบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยเมื่อมีการเบิกใชเพื่อการซอมบํารุงรักษาหลัก
และตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของวัสดุสํารองหลักดังกลาว สวนวัสดุสํารองหลักที่ถูกเปลี่ยนแทน
จากการซอมบํารุงรักษาหลักจะถอดออกจากสินทรัพยและบันทึกเปนวัสดุสํารองคลังดวยราคาตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแทน
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การซ อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษาจะรั บ รู ใ นงบกํ า ไรขาดทุ น ในระหวา งงวดบั ญ ชี ที่ เ กิ ด รายการขึ้ น ต น ทุ นของการปรั บ ปรุ ง ให ดี ขึ้ น
อย า งเป น สาระสํ า คั ญ จะถู ก รวมไว ใ นราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ห ากค อ นข า งแน ว า ประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตที่ จ ะ
กลับเขามาสูกลุมบริษัทจะมีมูลคาสูงกวาการใหประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวตั้งแตตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน
การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวในงบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมเงินมาใชในการซื้อหรือสรางที่ดิน อาคารและอุปกรณไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้น
ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมประกอบดวย
• ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมระยะยาว
• จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เกี่ยวกับการจัดการกูยืม และ
• ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งรับรูไดไมเกินตนทุนดอกเบี้ย
ที่จายใหกับเงินกูในประเทศตามอัตราที่เปนอยูในสกุลเงินบาท
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2.11

การดอยคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน จะมีการทบทวน
การดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการ
ดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวา
ระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปนหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่
สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจาก
ดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนที่ไมใชคาความนิยม เมื่อประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนได
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว

2.12

สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชา อุป กรณที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของส วนใหญไดโ อนไปให กับผู เช าถือเปนสัญญาเช าการเงิ น
สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตอง
จายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหได
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึก
เปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทตลอดอายุของสัญญาเชา
สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชาแลวแต
ระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญา
เชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะทยอย บันทึกในงบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปน
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.13

เงินกูยืม
เงินกูยืมรั บรูเมื่อเริ่มแรกด วยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่ เกิดขึ้น ในเวลาตอมาจะ
วัดมูลคาเงินกูยืมดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (หักดวยตนทุนการจัดทํา
รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทตลอด
ชวงเวลาการกูยืม

2.14

ภาษีเงินได
กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัทมิได
บันทึกภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
2

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.15

ผลประโยชนพนักงาน
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพยของ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น อยางไรก็
ตาม กลุมบริษัทมิไดตั้งหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย

2.16

ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกิดภาระผูกพันในปจจุบัน
ตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพื่อ
จายชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว
หากแนใจวาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก

2.17

หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงในงบดุลดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด หากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวา
ราคาซื้อหุนทุนซื้อคืนใหรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน และหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน
ใหนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากกําไรสะสม

2.18

การรับรูรายได
รายไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา ประกอบดวยรายไดคาปริมาณพลังไฟฟาและคาพลังงานไฟฟา รายไดคาปริมาณพลังไฟฟารับรูตามอัตรา
ที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟา สวนรายไดคาพลังงานไฟฟาคํานวณจากปริมาณไฟฟาที่จายจริง รายไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอ
น้ํากับภาคอุตสาหกรรมรับรูเมื่อสงมอบและลูกคายอมรับการสงมอบนั้น รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและสวนลด
รายการขายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทไดตัดบัญชีแลวเพื่อจัดทํางบการเงินรวม
การรับรูรายไดของงานกอสรางอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานโดยวัดจากอัตราสวนจากตนทุนการกอสรางที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบัน
เทียบกับประมาณการตนทุนคากอสรางทั้งหมด รายไดจากการใหบริการอื่นๆ รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลวตามสัญญา
หรือไดออกใบแจงหนี้แลว
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้น

2.19

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัท
ยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมความถึง บริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไม
วาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาวและกิจการที่เกี่ยวของ
กับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการ กลุมบริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ
มากกวารูปแบบทางกฎหมาย
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
2

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.20

การจายเงินปนผล
เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล

2.21

รายงานขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซึ่งจําแนกขอมูลทางการเงินตามสวนงานภูมิศาสตร

3

งบกระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน แสดงรวมอยูในงบกระแสเงินสดในสวนของกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน เนื่องจากเงินสดรับจากการขายกระแสไฟฟาจําเปนตองนําไปสํารองเปนเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช
เปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7

4

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประเทศไทย
ประชาชนลาว
บาท
บาท

ประเทศฟลิปปนส
บาท

งบการเงินรวม
บาท

รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการตัดจําหนายคาใชจายในการ
พัฒนาโครงการ
รายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
สวนแบงผลกําไรในบริษัทรวมและ
สวนไดเสียในกิจการรวมคา
ดอกเบี้ยจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของผูถือหุน
สวนนอย
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

15,220,370,764
(7,857,191,432)
7,363,179,332
(1,125,863,309)

(220,994,071)

801,912,989
(293,996,948)
507,916,041
(100,143,921)

16,022,283,753
(8,151,188,380)
7,871,095,373
(1,447,001,301)

759,460,207
(284,667,733)
6,712,108,497

(279,758,722)
2,542,223
(3,462,301)
(501,672,871)

42,578,184
2,735,649
453,085,953

(279,758,722)
804,580,614
(285,394,385)
6,663,521,579

27,061,091
(1,788,150,287)
4,951,019,301
(407,920,954)

(501,672,871)
-

(70,966,002)
382,119,951
(67,486,975)

27,061,091
(1,859,116,289)
4,831,466,381
(475,407,929)

4,543,098,347
102,871,030
4,440,227,317

(501,672,871)
(501,672,871)

314,632,976
160,673,413
153,959,563

4,356,058,452
263,544,443
4,092,514,009

สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน

57,566,168,971

1,619,085,995

2,064,834,867

61,250,089,833
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
4

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ)
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร (ตอ)
สวนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนผลการดําเนินงานของ Nam Theun 2 Power Company Limited
ซึ่งเปนกิจการรวมคาของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินลงทุนในกิจการรวมคาดังกลาวไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมโดยวิธี
รวมตามสัดสวน (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 11)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ประเทศไทย ประเทศฟลิปปนส
บาท
บาท

5

งบการเงินรวม
บาท

รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
คาใชจายในการบริหาร
การกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา
รายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงผลกําไรในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา
ดอกเบี้ยจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิ

14,902,330,021
(7,364,148,319)
7,538,181,702
(1,182,390,106)
34,220,274
813,778,591
73,783,466
7,277,573,927
28,635,828
(2,146,654,996)
5,159,554,759
(460,306,303)
4,699,248,456
94,281,454
4,604,967,002

717,192,009
(228,513,200)
488,678,809
(115,424,355)
37,985,171
(6,679,646)
404,559,979
(73,274,428)
331,285,551
(136,272,573)
195,012,978
138,154,683
56,858,295

15,619,522,030
(7,592,661,519)
8,026,860,511
(1,297,814,461)
34,220,274
851,763,762
67,103,820
7,682,133,906
28,635,828
(2,219,929,424)
5,490,840,310
(596,578,876)
4,894,261,434
232,436,137
4,661,825,297

สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน

53,105,459,059

1,960,892,358

55,066,351,417

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 4 ตอป (พ.ศ. 2547 อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 0.25 ถึงรอยละ 1.75 ตอป) และเงินฝากสถาบันการเงินประเภทจายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ
4.15 ตอป (พ.ศ. 2547 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 4 ตอป)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
6

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงินของกลุมบริษัทสวนใหญประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินลงทุนดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 4.15 ตอป (พ.ศ. 2547
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 4 ตอป)
หลักทรัพยในความตองการของตลาด

หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
7

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

52,887,054
4,286,776
57,173,830

55,002,814 159,797,124
4,286,776 11,426,602
59,289,590 171,223,726

220,815,684
11,426,602
232,242,286

เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน
บริษัทยอยของบริษัท
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกู เพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป
และเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2548 บริษัทยอยทั้งสองแหงมีเงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยเปนจํานวนรวม 760 ลานบาท
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จํานวน 2,084 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปน
หลักประกันจํานวน 2,650 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จํานวน 2,897 ลานบาท) เปนยอดบัญชีซึ่งตองมีไวตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกู อยางไรก็ตาม เงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดหลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหนี้เงินกูแลว
ในระหวางไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดรับความยินยอมจากเจาหนี้เงินกูใหนําหนังสือค้ําประกัน
ธนาคารที่ออกใหบริษัทไปวางแทนการสํารองเงินสดทั้งจํานวนในบัญชีหลักประกัน Debt Service Reserve Accounts (D/R
Accounts) ที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และสกุลเงินบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บัญชีหลักประกันดังกลาวของ
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จึงไมมียอดคงเหลือ สวนบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดรับความยินยอมจากเจาหนี้เงินกูใหนํา
หนังสือค้ําประกันธนาคารที่ออกใหบริษัทไปวางแทนการสํารองเงินสดบางสวนในบัญชีหลักประกัน Debt Service Reserve
Accounts (D/R Accounts) ทั้งที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และสกุลเงินบาท ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547
นอกจากนี้ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ยังตองสํารองเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับหนี้สกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จนกวาเงินสํารองจะครบรอยละ 25 ของยอดหนี้คงคางที่เปนหนี้สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือจํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐฯ แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
ในระหว า งไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2548 บริ ษั ท ผลิ ตไฟฟ า ระยอง จํา กั ด ไดรับความยิน ยอมจากเจ า หนี้เ งิ น กู ใ นการลดระดั บ
การสํารองเงินในบัญชีหลักประกัน Foreign Exchange Reserve Account (FX Reserve Account) ลงเหลือเพียง 1.5 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ดังนั้น เงินสํารองดังกลาวจึงมีจํานวน 1.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
7

เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ)
บริษัทยอยของกัลฟ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันของกัลฟจํานวน 691 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 จํานวน 1,006 ลานบาท) สวนใหญเปนของบริษัทยอยหาแหงของกัลฟ ซึ่งไดวางไวเปนหลักประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขที่
กําหนดในสัญญาเงินกูระยะยาว อยางไรก็ตาม บริษัทยอยทั้งหาแหงดังกลาวสามารถถอนเงินฝากในบัญชีหลักประกันดังกลาวเพื่อใช
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติได หลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหนี้เงินกูแลว อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทยอยสองแหงยังอยู
ระหวางการกอสรางโรงไฟฟาจึงยังไมมีรายไดจากการขายกระแสไฟฟา ดังนั้น บริษัทยอยทั้งสองแหงจะสํารองเงินตามสัญญาเงินกู
เมื่อเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย
เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.38 ถึงรอยละ 4.17 ตอป
สําหรับเงินฝากสกุลเงินตราตางประเทศ (พ.ศ. 2547 อัตรารอยละ 1.5 ถึงรอยละ 2.33 ตอป) และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึง
รอยละ 6.5 ตอปสําหรับเงินฝากสกุลเงินบาท (พ.ศ. 2547 อัตรารอยละ 0.25 ถึงรอยละ 6.5 ตอป)
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

ตราสารหนี้
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
ที่ใชเปนหลักประกัน

หลักทรัพยเผื่อขาย
บาท

สวนที่ถึงกําหนด
ภายในหนึ่งปของ
เงินลงทุนประเภท
ถือจนครบกําหนด
บาท

รวม
บาท

-

26,000,000
-

26,000,000
-

-

26,000,000

26,000,000
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
7

เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ)
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2547

ตราสารหนี้
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
ที่ใชเปนหลักประกัน

หลักทรัพยเผื่อขาย
บาท

สวนที่ถึงกําหนด
ภายในหนึ่งปของ
เงินลงทุนประเภท
ถือจนครบกําหนด
บาท

รวม
บาท

1,230,799,583
(38,020,999)

41,575,422
-

1,272,375,005
(38,020,999)

1,192,778,584

41,575,422

1,234,354,006

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน

หลักทรัพยเผื่อขาย
บาท
ตราสารหนี้
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
ที่ใชเปนหลักประกัน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ถือจนครบกําหนด
รวม
บาท
บาท

-

26,000,000
-

26,000,000
-

-

26,000,000

26,000,000
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
7

เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ)
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ)

หลักทรัพยเผื่อขาย
บาท
ตราสารหนี้
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
ที่ใชเปนหลักประกัน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ถือจนครบกําหนด
รวม
บาท
บาท

-

52,000,000
-

52,000,000
-

-

52,000,000

52,000,000

เงินลงทุนระยะยาวประเภทถือจนครบกําหนดขางตน มีกําหนดชําระคืนภายใน 1 - 2 ป
กลุมบริษัทไดแตงตั้งสถาบันการเงินในตางประเทศแหงหนึ่งใหทําหนาที่บริหารเงินในบัญชีหลักประกันที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
ของกลุมบริษัทภายใตนโยบายการลงทุนซึ่งกําหนดไวในสัญญาเงินกู เงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาดที่เปนตราสารหนี้ระยะยาว
8

ลูกหนี้การคา สุทธิ

พ.ศ. 2548
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

308,322,351
(3,335,000)

304,251,286
(3,335,000)

-

-

ลูกหนี้การคา สุทธิ

304,987,351

300,916,286

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
8

ลูกหนี้การคา สุทธิ (ตอ)
ยอดลูกหนี้การคาที่คางชําระเกินกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

พ.ศ. 2548
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

22,715,081
35,563,201
5,565,774
7,514,221
71,358,277
(3,335,000)

7,321,219
222,642
402,975
3,604,674
11,551,510
(3,335,000)

-

-

68,023,277

8,216,510

-

-

พ.ศ. 2548
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

392,031,468

355,662,995

-

-

หัก คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย

1,456,288,325
1,922,289,102
67,493,926
195,234,685
4,033,337,506
(196,985,613)

1,311,386,023
1,804,023,233
70,680,517
55,730,694
3,597,483,462
(161,013,285)

-

-

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ

3,836,351,893

3,436,470,177

-

-

เกินกําหนดต่ํากวา 3 เดือน
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

9

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ

น้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุสํารองหลัก
- วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งป
- วัสดุสํารองหลักอื่น
วัสดุสํารองทั่วไป
วัสดุสํารองระหวางทาง

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

26

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
10

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่น

หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาด
ตราสารทุนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่น
11

พ.ศ. 2548
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

317,569,991
1,905,222,903
634,263,644

360,304,357
1,905,222,903
443,617,621

337,262,182
1,905,222,903
623,512,418

372,821,872
1,905,222,903
437,352,218

2,857,056,538
2,300,000

2,709,144,881
12,300,000

2,865,997,503
2,300,000

2,715,396,993
12,300,000

2,859,356,538

2,721,444,881

2,868,297,503

2,727,696,993

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในกิจการรวมคา
หัก สํารองเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

พ.ศ. 2548
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

395,380,955
7,960,213
-

390,914,094
7,192,140
-

19,948,460,774
4,447,569,057
(394,406,165)

15,139,665,256
4,425,325,993
(394,406,165)

403,341,168

398,106,234

24,001,623,666

19,170,585,084

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังนี้

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาดที่มีไวเผื่อขายของบริษัทยอย
ขาดทุนที่รับรูที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย
เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด
ตัดจําหนายขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย
เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด
การเพิ่มทุนของบริษัทยอย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

งบการเงินรวม
บาท

พ.ศ. 2548
งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท

398,106,234

19,170,585,084

27,061,091
(21,826,157)

4,318,787,532
(4,254,974,532)

-

(295,578)

-

29,410

-

37,991,589
4,670,577,192
58,922,969

403,341,168

24,001,623,666

อัตรารอยละของการถือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาไมมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตป พ.ศ. 2547

28

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.1

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ British
Virgin Islands มีดังตอไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
วิธีราคาทุน วิธีสว นไดเสีย
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ทุนชําระแลว อัตรารอยละ
พันบาท ของหุนที่ถือ
(รวมสัดสวนการลงทุน
ทางออม)
ผลิตไฟฟา
9,220,000
99.99
9,220,000
ผลิตไฟฟา
4,850,000
99.99
4,850,000
ใหบริการรับจาง ซอมแซม
400,000
99.99
400,000
และรับจางเดินเครื่องจักร
โรงไฟฟา
ประเภทธุรกิจ

บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส
จํากัด และบริษัทยอยและกิจการรวมคา
- บริษัทยอย
- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด
- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด
- กิจการรวมคา

ซื้อ/ขาย ขนสงเชื้อเพลิง
จากเศษวัสดุธรรมชาติ
ผลิตน้ําประปา

- บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส รับจางเดินเครื่องจักร
จํากัด
โรงไฟฟา
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
และบริษัทยอย
พลังงานไฟฟาโดยใช
วัตถุดิบธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิง
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด
พัฒนา ออกแบบ กอสราง
และทดสอบการเดินเครื่อง
และการดําเนินงานของ
โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิง
จากแกลบ
EGCO International B.V.I
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
พลังงาน
บริษัท ไทยแอลเอ็นจีเพาเวอร จํากัด
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
และบริษัทยอย
พลังงาน
- บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด
ผลิตไฟฟา

10,891,245
6,168,968
900,985

2,284,408
1,502,276
38,925

99.99
70.00

11,223

50.00
175,000

74.00

129,500

186,719

12,651

95.00

-

99.99

-

664,312

-

513,000

100.00

513,000

503,017

130,010

1,060,000

80.00

424,000

633,215

275,481

15,536,500

19,948,461

4,254,974

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินปนผลคางรับในงบการเงินเฉพาะบริษัทมีจํานวน 902 ลานบาท
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.1

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ British
Virgin Islands มีดังตอไปนี้ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
วิธีราคาทุน วิธีสว นไดเสีย
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ทุนชําระแลว อัตรารอยละ
พันบาท ของหุนที่ถือ
(รวมสัดสวนการลงทุน
ทางออม)
ผลิตไฟฟา
4,700,000
99.99
4,700,000
ผลิตไฟฟา
4,850,000
99.99
4,850,000
ใหบริการรับจาง ซอมแซม
250,000
99.99
250,000
และรับจางเดินเครื่องจักร
โรงไฟฟา
ประเภทธุรกิจ

บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส
จํากัด บริษัทยอย และกิจการรวมคา
- บริษัทยอย
- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด

ซื้อ/ขาย ขนสงเชื้อเพลิง
จากเศษวัสดุธรรมชาติ

- กิจการรวมคา
- บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส รับจางเดินเครื่องจักร
จํากัด
โรงไฟฟา
บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด
ผลิตน้ําประปา
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
และบริษัทยอย
พลังงานไฟฟาโดยใช
วัตถุดิบธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิง
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด
พัฒนา ออกแบบ กอสราง
และทดสอบการเดินเครื่อง
และการดําเนินงานของ
โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิง
จากแกลบ
EGCO International B.V.I
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
พลังงาน
บริษัท ไทยแอลเอ็นจีเพาเวอร จํากัด
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
และบริษัทยอย
พลังงาน
- บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด
ผลิตไฟฟา

6,565,810
5,821,158
281,567

3,104,029
1,980,882
56,968

398,475
129,500

382,613
142,719

-

99.99

50.00
345,000
175,000

70.00
74.00

95.00

-

99.99

-

593,889

-

513,000

100.00

513,000

509,410

-

1,060,000

80.00

424,000

842,499

-

11,264,975

15,139,665

5,141,879

เงินลงทุ นในบริษั ท พลั งงานการเกษตร จํากัด ซึ่ งเป นบริ ษั ทย อยของบริ ษั ทบั นทึ กบั ญชีตามวิธี สวนได เสี ยและยั งมิ ไดนํามาจั ดทํ า
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 เนื่องจากงบการเงินดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท

30

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.2

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีดังนี้
(ก) บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
หุนสามัญจํานวน 470 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 922 ลานหุน มีมูลคาตราไวหุนละ
10 บาท โดยบริษัทถือหุนตามสัดสวนการลงทุนเดิม
(ข) บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดเพิ่มทุน
จดทะเบียนจากหุนสามัญจํานวน 25 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 40 ลานหุน มีมูลคาตราไว
หุนละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุนตามสัดสวนการลงทุนเดิม
(ค) บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด
ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทใหแก
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 937 ลานบาท
ทั้งนี้ รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นภายใตการควบคุมเดียวกัน (Common Control) ตามหลักการบัญชีจึงถือเสมือนวา
ไมมีการซื้อขายระหวางกันและเปนเพียงการปรับโครงสรางการถือหุนเทานั้น ดังนั้นรายการซื้อขายเงินลงทุนดังกลาวไมมี
ผลกระทบตองบการเงินของกลุมบริษัทแตอยางใด

11.3

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทรวมซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย มีดังตอไปนี้

ประเภทธุรกิจ
บริษัท อมตะ-เอ็กโกเพาเวอร จํากัด

ผลิตไฟฟา

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ
14.85

31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
วิธีราคาทุน วิธีสว นไดเสีย
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
วิธีราคาทุน วิธีสว นไดเสีย
พันบาท
พันบาท

200,475

395,381

200,475

390,914

200,475

395,381

200,475

390,914

31

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.4

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคาซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน Conal Holdings Corporation และ
Nam Theun 2 Power Company Limited ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศฟลิปปนสและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตามลําดับ มีดังตอไปนี้

ประเภทธุรกิจ
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก
เซอรวิส จํากัด
Nam Theun 2 Power Company
Limited

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
วิธีราคาทุน วิธีสว นไดเสีย
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
วิธีราคาทุน วิธีสว นไดเสีย
พันบาท
พันบาท

รับจางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟา

50.00

1,000

7,960

1,000

7,192

ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางการกอสราง)

25.00

-

-

753,249

-

1,000

7,960

754,249

7,192

เงินลงทุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมโดย
วิธีรวมตามสัดสวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 เนื่องจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาวไมมีนัยสําคัญ
ตอกลุมบริษัท
ในระหวางไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2548 Nam Theun 2 Power Company Limited ไดเริ่มดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินลงทุนใน Nam Theun 2 Power Company Limited
ไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมตามวิธีรวมตามสัดสวน เนื่องจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาวมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท

ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด
(เอ็กโก เจดี)
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ)
Conal Holdings Corporation (Conal)
Nam Theun 2 Power Company Limited

หัก คาเผื่อการดอยคา

ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางการกอสราง)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
วิธีราคาทุน วิธีสว นไดเสีย เงินปนผล
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ทุนชําระแลว
พันบาท

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

696,720

50.00

348,360

597,038

-

5,874,040

50.00

3,112,020

3,076,508

-

729,320

40.00

1,002,467

774,023

56,002

3,909,951

25.00

753,249

-

-

5,216,096
5,216,096

4,447,569
(394,406)
4,053,163

56,002
56,002

32

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.4

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคาซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน Conal Holdings Corporation และ
Nam Theun 2 Power Company Limited ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศฟลิปปนสและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตามลําดับ มีดังตอไปนี้ (ตอ)

ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด
(เอ็กโก เจดี)
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ)
Conal Holdings Corporation (Conal)
Nam Theun 2 Power Company Limited

ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางพัฒนาโครงการ)

หัก คาเผื่อการดอยคา

11.5

งบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
วิธีราคาทุน วิธีสว นไดเสีย เงินปนผล
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ทุนชําระแลว
พันบาท

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

696,720

50.00

348,360

605,454

48,450

5,874,040

50.00

3,112,020

3,160,610

-

729,320

40.00

1,002,467

659,262

57,624

10,565

25.00

753,249

-

-

5,216,096
5,216,096

4,425,326
(394,406)
4,030,920

106,074
106,074

การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีดังนี้
บริษัทยอยของกัลฟ
(ก) บริษัท กัลฟ ยะลา กรีน จํากัด
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 บริษัท กัลฟ ยะลา กรีน จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุนสามัญจํานวน 20 ลานหุน มีมูลคา
ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจํานวน 46 ลานหุน มีมูลคาตราไวหุนละ 10 บาท กลุมบริษัทไดจายซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวน
การลงทุนเดิม
(ข) บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี จํากัด
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุนสามัญจํานวน 202.2 ลานหุน มีมูลคา
ตราไวหุนละ 10 เปนจํานวน 202.3 ลานหุน มีมูลคาตราไวหุนละ 10 บาท กลุมบริษัทไดจายซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวน
การลงทุนเดิม
(ค) บริษัท เอสพีพี เจเนอรัล เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท เอสพีพี เจเนอรัล เซอรวิสเซส จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548

33

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.5

การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีดังนี้ (ตอ)
กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากั ด ไดเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจากหุ นสามัญจํานวน 5.60 ลา นหุ น
มีมูลคาตราไวหุนละ 100 บาท เปนจํานวน 10.60 ลานหุน มีมูลคาตราไวหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระคาหุนที่ออกใหมจํานวน
5 ลานหุน ในอัตราหุนละ 50.40 บาท กลุมบริษัทไดจายซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม

11.6

หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา
ในไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2548 บริษัทไดลงนามในสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินจํานวน 94 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ แก
Nam Theun 2 Power Company Limited ซึ่งเปนกิจการรวมคาของบริษัท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ไมมี) บริษัทบันทึกบัญชี
สําหรับสวนไดเสียในกิจการรวมคาตามวิธีสวนไดเสียตามสัดสวนการถือหุนตอสวนของผูถือหุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท ดังนั้น
บริษัทไดรับรูขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 493 ลานบาทของกิจการรวมคาดังกลาวในงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เพื่อแสดงภาระผูกพันดังกลาว
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินสุทธิที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2548 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับป
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

(501,672,871)
9,110,749
(492,562,122)

34

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.6

หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา (ตอ)
มูลคาของหนี้สินสุทธิในกิจการรวมคามีดังนี้

ประเภทธุรกิจ
Nam Theun 2 Power Company
Limited

ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางการ
กอสราง)

ประเภทธุรกิจ
Nam Theun 2 Power Company
Limited

11.7

ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางพัฒนา
โครงการ)

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท
พันบาท

25.00

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

753,249

(492,562)

-

753,249

(492,562)

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท
พันบาท

25.00

753,249

-

-

753,249

-

-

สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังนี้
สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี)
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับบริษัท เชฟรอน บางปะกง เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด กิจการ
รวมคาอยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 50
สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ)
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับ Electric Power Development Company Limited
(EPDC) กิจการรวมคาอยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 50

35

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.7

สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ)
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Conal Holdings Corporation (Conal)
Conal Holdings Corporation (Conal) เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับ Alsons Consolidated Resources, Inc. กิจการรวมคา
อยูภายใตสญ
ั ญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 40
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC)
Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) เปนกิจการรวมคาระหวาง Government of Lao PDR via Lao Holding State
Enterprise (LHSE) EDF lnternational (EDFI) Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) และบริษัท กิจการ
รวมคาอยูภายใตสัญญารวมคาระหวางผูรวมคาสี่ราย โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 25
รายการดังที่ไดแสดงตอไปนี้เปนสวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา ซึ่งรวมอยูใน
งบการเงินรวม

งบดุล
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ

บริษัท เอ็กโกรวมทุน
และพัฒนา จํากัด
ลานบาท

บริษัท กัลฟ
อิเล็คตริก
จํากัด (มหาชน)
ลานบาท

146
876
(111)
(314)
597

1,631
10,929
(3,401)
(6,522)
2,637

ลานบาท
งบกําไรขาดทุน
รายได
คาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สัดสวนการรวมทุนกิจการรวมคา (รอยละ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
Nam Theun 2
Conal Holdings Power Company
Corporation
Limited
ลานบาท
ลานบาท

948
1,116
(354)
(654)
1,056

56
1,563
(196)
(1,916)
(493)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

316
(324)
(8)

3,034
(3,112)
(78)

847
(693)
154

2
(504)
(502)

50

50

40

25
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.7

สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ)

บริษัท เอ็กโกรวมทุน
และพัฒนา จํากัด
ลานบาท
งบดุล
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ

137
789
(58)
(263)
605

ลานบาท
งบกําไรขาดทุน
รายได
คาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สัดสวนการรวมทุนกิจการรวมคา (รอยละ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก
Conal Holdings
จํากัด (มหาชน)
Corporation
ลานบาท
ลานบาท

1,591
7,238
(789)
(5,326)
2,714

785
1,176
(337)
(824)
800

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

330
(225)
105

2,678
(3,194)
(516)

755
(698)
57

50

50

40
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
12

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ
งบการเงินรวม
ที่ดิน
บาท

อาคารและ
สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท

โรงไฟฟา สถานียอยและ
ระบบสงพลังงานไฟฟาและ
โรงผลิตน้ําประปา
บาท

อุปกรณ
สํานักงานและ
ยานพาหนะ
บาท

งานระหวางกอสราง
บาท

รวม
บาท

ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ขาดทุนจากดอยคา

1,895,010,140
-

3,571,818,877
(1,453,732,619)
-

42,531,068,510
(17,502,827,750)
(10,500,000)

493,852,733
(346,007,617)
-

2,104,482,092
-

50,596,232,352
(19,302,567,986)
(10,500,000)

ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท
ที่อยูในตางประเทศ
ซื้อสินทรัพย
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย
โอนวัสดุสํารองคลังออกจากสินทรัพย
จําหนาย สุทธิ
โอนสินทรัพย
รายการขาดทุนจากการดอยคา (หมายเหตุฯ ขอ 21)
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 21)

1,895,010,140

2,118,086,258

25,017,740,760

147,845,116

2,104,482,092

31,283,164,366

1,895,010,140

2,118,086,258

25,017,740,760

147,845,116

2,104,482,092

31,283,164,366

1,250,122
-

539,191
7,212,121
4,101,964
(181,207,719)

118,738,843
51,792,063
257,618,702
(65,903,234)
(587,019)
77,190,385
(2,500,000)
(2,284,775,922)

619,876
90,023,730
(6,862,254)
293,365
(53,594,386)

(5,586,874)
5,544,566,351
(5,415,472)
(81,585,714)
-

115,561,158
5,693,594,265
257,618,702
(65,903,234)
(12,864,745)
(2,500,000)
(2,519,578,027)

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

1,896,260,262

1,948,731,815

23,169,314,578

178,325,447

7,556,460,383

34,749,092,485

ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ขาดทุนจากดอยคา

1,896,260,262
-

3,583,668,790
(1,634,936,975)
-

42,945,530,267
(19,763,215,689)
(13,000,000)

551,741,349
(373,415,902)
-

7,556,460,383
-

56,533,661,051
(21,771,568,566)
(13,000,000)

ราคาตามบัญชี สุทธิ

1,896,260,262

1,948,731,815

23,169,314,578

178,325,447

7,556,460,383

34,749,092,485

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547

38

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
12

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
อุปกรณสํานักงาน
และยานพาหนะ
รวม
บาท
บาท

ที่ดิน
บาท

อาคารและ
สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม

284,429,029
-

619,473,510
(188,244,062)

183,295,921
(151,705,531)

1,087,198,460
(339,949,593)

ราคาตามบัญชี สุทธิ

284,429,029

431,229,448

31,590,390

747,248,867

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
284,429,029
ซื้อสินทรัพย
จําหนาย / โอนสินทรัพย สุทธิ
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 21)

431,229,448
(29,918,028)

31,590,390
39,041,830
(4,345,628)
(13,467,796)

747,248,867
39,041,830
(4,345,628)
(43,385,824)

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

284,429,029

401,311,420

52,818,796

738,559,245

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม

284,429,029
-

619,473,510
(218,162,090)

209,298,874
(156,480,078)

1,113,201,413
(374,642,168)

ราคาตามบัญชี สุทธิ

284,429,029

401,311,420

52,818,796

738,559,245

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 27,570 ลานบาท ไดจดจํานองและจํานําเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามหมายเหตุฯ ขอ 16 และ 17
ตนทุนการกูยืมจากบริษัทยอยสองบริษัทของกัลฟจํานวน 134.9 ลานบาท (พ.ศ. 2547 จํานวน 9.5 ลานบาท) เกิดจากเงินกูยืมที่ยืมมา
โดยเฉพาะเพื่อสรางโรงไฟฟาใหม และไดบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยซึ่งรวมอยูในรายการซื้อสินทรัพยในงบการเงินรวม กลุมบริษัทใช
อัตราการตั้งขึ้นเปนทุนรอยละ 4.39 (พ.ศ. 2547 อัตรารอยละ 4.75) ในการคํานวณตนทุนที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย อัตราการ
ตั้งขึ้นเปนทุนดังกลาวเปนอัตราตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงจากเงินกูยืมที่นํามาใชเปนเงินทุนในการกอสรางโรงไฟฟา
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
13

คาความนิยม สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547

งบการเงินรวม
บาท

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่อยูในตางประเทศ
การตัดจําหนาย (หมายเหตุฯ ขอ 21)
การดอยคา

1,289,033,352
(256,990)
(86,958,146)
(43,286,192)

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

1,158,532,024

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ราคาทุน

2,043,776,337

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่อยูในตางประเทศ
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ขาดทุนจากการดอยคา
ราคาตามบัญชี สุทธิ

5,923,504
(453,475,460)
(437,692,357)
1,158,532,024

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่อยูในตางประเทศ
การตัดจําหนาย (หมายเหตุฯ ขอ 21)
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

1,158,532,024
676,703
(76,383,124)
1,082,825,603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ราคาทุน

2,043,776,337

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่อยูในตางประเทศ
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ขาดทุนจากการดอยคา
ราคาตามบัญชี สุทธิ

6,600,207
(529,858,584)
(437,692,357)
1,082,825,603

ในระหว า งป พ .ศ. 2547 ได มี ก ารตั ด จํ า หน า ยค า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการซื้ อ บริ ษั ท สมุ ท รปราการ โคเจนเนอเรชั่ น จํ า กั ด
และบริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ซื่งเปนบริษัทยอยของกิจการรวมคากัลฟ เนื่องจากบริษัทยอยทั้งสองแหงนี้ไดมีการปรับ
มูลคายุติธรรมของลูกหนี้ภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดซื้อและพิจารณามูลคาของคาความนิยมไปแลว ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวเปนผลทําให
ตองมีการปรับลดมูลคาความนิยมลงเปนจํานวนเงินประมาณ 43 ลานบาท
คาความนิยมจํานวน 333 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อสวนไดเสียรอยละ 40 ในบริษัทยอยของกิจการรวมคาแหงหนึ่งจากผูรวมคา
รายหนึ่งตั้งแตป พ.ศ. 2546 ยังมิไดมีการตัดจําหนายเนื่องจากบริษัทดังกลาวยังอยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟา

40

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
14

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท
เงินมัดจํา
ภาษีขอคืน
เงินจายลวงหนาคากอสราง
ที่ดินสําหรับโครงการโรงไฟฟาบอนอก
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา
อื่นๆ
หัก สํารองเผื่อการดอยคา

15

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

21,884,327
12,262,609
30,600,980
347,828,180
165,652,626
325,066,976
89,085,362
992,381,060
(59,628,180)

14,985,738
158,386,505
33,709,183
347,828,180
102,667,967
56,826,487
714,404,060
(59,628,180)

17,770,291
3,661,229
165,652,626
5,166,735
192,250,881
-

11,490,166
5,137,672
11,097,881
27,725,719
-

932,752,880

654,775,880

192,250,881

27,725,719

เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

Electric Power Development Co., Ltd
- สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
- เงินกูยืมระยะยาว

11,915,049
125,000,000

50,000,000
125,000,000

-

-

รวมเงินกูยืมจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา

136,915,049

175,000,000

-

-

เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5 รอยละ 5.25 และรอยละ 5.75 ตอป สําหรับสามปแรกและอัตราดอกเบี้ย
สําหรับเงินฝากประจําบวกอัตราสวนเพิ่มสําหรับปตอๆ ไป โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทุกปและจายคืนดอกเบี้ยทุกเดือน

41

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
16

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมดังตอไปนี้

พ.ศ. 2548
บาท
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
2,653,911,948
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส
13,947,858
เงินกูยืมสกุลเงินบาท
636,343,628
เงินกูยืมสกุลเงินเยน
33,973,793
(6,801,660)
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี
3,331,375,567
เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ
9,510,264,096
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส
40,990,349
เงินกูยืมสกุลเงินบาท
5,775,744,917
เงินกูยืมสกุลเงินเยน
340,445,720
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู
(576,996,424)
รอตัดบัญชี สุทธิ
15,090,448,658
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ

18,421,824,225

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

2,112,037,902
12,536,587
614,669,090
36,656,687
(6,627,855)
2,769,272,411

-

-

10,578,848,773
49,379,450
4,600,693,232
403,987,227

-

-

(201,806,830)
15,431,101,852

-

-

18,200,374,263

-

-

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคือ
อัต ราดอกเบี้ ย สํ า หรั บ เงิ นกู ยื ม สกุ ล เงิน ดอลลารส หรั ฐ ฯ ร อ ยละ 8.17 ต อ ป สกุ ล เงิ น เยนร อ ยละ 2.91 ต อ ป สกุ ล เงิ นเปโซฟ ลิ ป ป น ส
รอยละ 11.52 ตอป และสกุลเงินบาทรอยละ 9.06 ตอป
เงินกูยื มระยะยาวเป นเงิ นกู ยืมที่มีหลั กประกัน โดยเงินกูยื มระยะยาวดั งกลา วค้ําประกันโดยการจํ านองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟา และ
จํานําอุปกรณของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ทั้งนี้ บริษัทยอยและกิจการรวมคาตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจาย
ดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป และเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7) และบริษัทยอยไดนําสัญญาซื้อขายไฟฟา สัญญาซื้อขายทรัพยสิน สัญญาการบํารุงรักษาหลัก
กรมธรรมประกันภัยและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเจาหนี้เงินกูไปวางเปนหลักประกันตามเงื่อนไขภายใตสัญญา Master Agreement
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
16

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ)
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มีดังตอไปนี้

พ.ศ. 2548
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว

12,881,671,240
5,540,152,985

11,891,256,755
6,309,117,508

-

-

รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ

18,421,824,225

18,200,374,263

-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทสามารถวิเคราะหไดดังนี้
งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
การจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ

18,200,374,263
2,915,266,902
(2,790,290,273)
374,765,299
(395,906,184)
20,902,388
96,711,830

-

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

18,421,824,225

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
บริษัทยอยของกัลฟ
ในระหวางป พ.ศ. 2548 บริษัทยอยสี่แหงของกัลฟไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อปองกันความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
โดยบริษัทยอยสามแหงไดเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.55 ตอปถึงรอยละ 4.6 ตอป สําหรับเงินกูยืม
ระยะยาวสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนจํานวนเงินรวม 188 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งมีการลดลงตามตารางการจายชําระคืนเงินกูของบริษัท
ยอยแตละแหง สัญญาทั้งสามฉบับมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 สวนสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินตนจํานวน 9 ลานดอลลารสหรัฐฯ ของบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง ไดเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.02 ตอป ถา LIBOR สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ นอยกวาหรือเทากับรอยละ 6
ตอป แตถา LIBOR สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เกินกวารอยละ 6 ตอป บริษัทยอยดังกลาวจะตองจาย
ชําระดอกเบี้ยที่ LIBOR ลบดวยอัตราคงที่รอยละ 0.25 ตอป สัญญามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 7 กันยายน
พ.ศ. 2558
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
16

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ)
บริษัทยอยของกัลฟ (ตอ)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งของกัลฟไดเขาทําสัญญา Offshore Facilities Agreement กับกลุมผูใหกู
ตางประเทศ และ JBIC Facility Agreement กับ Japan Bank for International Corporation (“JBIC”) ดวยวงเงินกูรวมทั้งสิ้น 162 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เพื่อนํามาทดแทนวงเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ทั้งหมดที่มีอยูเดิมกับกลุมผูใหกูซึ่งเปนธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
จํานวน 154 ลานดอลลารสหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทยอยนี้ยังไดรับวงเงินกูเพิ่มเติมจากกลุมเจาหนี้ไทย โดยไดลงนามใน Amendment
Agreement to Onshore Facility Agreement สําหรับวงเงินกูระยะยาวจํานวน 6,779 ลานบาท วงเงินสินเชื่อเพื่อใชในการดําเนินงาน
จํานวน 350 ลานบาท และวงเงินกูสําหรับภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 1,065 ลานบาท โดยบริษัทยอยดังกลาวยังคงมีภาระชําระดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละLIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ตอปสําหรับเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสกุลเงินบาทบาทยังคงเดิม
ที่อัตรา MOR ตอป นอกจากนี้ เพื่อใหกลุมผูใหกูรายใหมไดมีสวนรวมในหลักประกันตางๆ ตามสัดสวนของมูลคาหนี้ของแตละรายรวมกับ
กลุมผูใหกูเดิม บริษัทยอยแหงนี้จึงไดลงนามแกไขในอนุสัญญาตางๆ ของสัญญาเงินกูที่เกี่ยวของกับหลักประกัน อาทิ Amendment to
Shareholder Undertaking Agreement และ Amendment to Sponsor Undertaking Agreement เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยอยนั้น
ยังไดลงนามในอนุสัญญาเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงสรางเงินกูใหม อาทิ Intercreditor Agreement และ Cash Control Agreement
กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited
ในไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2548 กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited ไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สําหรับเงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 91 ลานดอลลารสหรัฐฯ จาก LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่เปนอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ สัญญามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวมีดังตอไปนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป

พ.ศ. 2548
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

3,331,375,567
8,609,201,522
6,481,247,136

2,769,272,411
10,366,824,588
5,064,277,264

-

-

18,421,824,225

18,200,374,263

-

-

วงเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดใชจากสถาบันการเงินจํานวน 369 ลานดอลลารสหรัฐฯ 9,752 ลานบาท
และ 429 ลานฟลิปปนสเปโซ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จํานวน 167.34 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 5,910 ลานบาท)

44

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
17

หุนกู
หุนกูเปนหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัทยอยสองแหงของบริษัท ดังรายละเอียดตอไปนี้

พ.ศ. 2548
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกู สุทธิ

1,317,763,760
3,608,947,723

630,806,000
4,926,846,523

-

-

รวมหุนกู

4,926,711,483

5,557,652,523

-

-

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนกูของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย คืออัตราดอกเบี้ย
รอยละ 11.60 ตอป (พ.ศ. 2547 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12.27 ตอป)
หุนกูเปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ซึ่งเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพยและสัญญา
ตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 29)
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหไดดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท

ราคาตามบัญชีตนป
การออกหุนกู
การจายคืนหุนกู

5,557,652,523
(630,941,040)

-

ราคาตามบัญชีปลายป

4,926,711,483

-

ระยะเวลาการครบกําหนดของหุนกูมีดังตอไปนี้

พ.ศ. 2548
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

1,317,763,760
3,121,289,927
487,657,796

630,806,000
3,516,419,427
1,410,427,096

-

-

4,926,711,483

5,557,652,523

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
18

ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน
จํานวนหุน

หุนสามัญ
บาท

สวนเกินมูลคาหุน
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
การออกหุน

526,465,000
-

5,264,650,000
-

8,601,300,000
-

13,865,950,000
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
การออกหุน

526,465,000
-

5,264,650,000
-

8,601,300,000
-

13,865,950,000
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

526,465,000

5,264,650,000

8,601,300,000

13,865,950,000

หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 530,000,000 หุน ซึ่งมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท (พ.ศ. 2547 จํานวน 530,000,000 หุน มูลคา หุน
ละ 10 บาท) หุนจํานวน 526,465,000 หุน ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว
19

สํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

ยอดคงเหลือตนป
จัดสรรระหวางป

530,000,000
-

530,000,000
-

530,000,000
-

530,000,000
-

ยอดคงเหลือปลายป

530,000,000

530,000,000

530,000,000

530,000,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองตั้งสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก
สวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายไมสามารถ
จัดสรรได
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
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สวนของผูถือหุนสวนนอย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท
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ยอดคงเหลือตนป
บริษัทยอยและบริษัทยอยของกิจการรวมคาออกหุนเพิ่มทุน
สวนแบงกําไรสุทธิในบริษัทยอยและบริษัทยอยของ
กิจการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท
ที่อยูในตางประเทศ
เงินปนผลจายของบริษัทยอยของกิจการรวมคา
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

981,691,358
1,512,308

858,591,957
-

-

-

263,544,443
(144,823)

232,436,137
3,175

-

-

(1,734,133)
(171,699,966)

312,489
(109,652,400)

-

-

1,073,169,187

981,691,358

-

-

พ.ศ. 2548
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

2,519,578,027
76,383,124
815,986,778
977,910,328
2,500,000
-

2,439,556,994
86,958,146
843,729,993
782,740,551
10,500,000
(44,720,274)

กําไรสุทธิ
รายการดังตอไปนี้ไดรวมอยูในการคํานวณกําไรสุทธิ

คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หมายเหตุฯ ขอ 12)
คาตัดจําหนายคาความนิยม (หมายเหตุฯ ขอ 13)
คาซอมบํารุงรักษาหลักของโรงไฟฟา
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
การดอยคา (หมายเหตุฯ ขอ 12)
การกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

43,385,824
187,577,503
-

52,970,217
170,201,542
-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
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กําไรตอหุน
กําไรต อหุนขั้ นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุท ธิที่ เป นของผูถือหุ นสามัญด วยจํานวนหุนสามั ญถั วเฉลี่ย ถ วงน้ํา หนัก ที่ออกและ
ชําระแลวในระหวางปหักดวยจํานวนหุนทุนซื้อคืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)
จํานวนหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป (หุน)
หัก หุนทุนซื้อคืน (หุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547

4,092,514,009

4,661,825,297

4,092,514,009

4,661,825,297

525,985,847
525,985,847

526,465,000
(1,300,000)
525,164,200

525,985,847
525,985,847

526,465,000
(1,300,000)
525,164,200

7.78

8.88

7.78

8.88

กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังนั้น จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด
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เงินปนผล
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานหกเดือนหลังของ
ป พ.ศ. 2547 ในอัตราหุนละ 1.50 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 788 ลานบาท (พ.ศ. 2547
จายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุนในอัตรา 1.50 บาทตอหุน เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 788 ลานบาท) เงินปนผลดังกลาวได
จายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548 อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
790 ลานบาท (พ.ศ. 2547 เงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน ในอัตรา 1.50 บาทตอหุน รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 788 ลาน
บาท) เงินปนผลดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547
นอกจากนี้ บริษัทไดบันทึกกลับรายการเงินปนผลคางจายที่เปนของผูลงทุนตางประเทศ ซึ่งไมสามารถใชสิทธิในการรับเงินปนผลจํานวน
10 ลานบาทในปนี้ (พ.ศ. 2547 จํานวน 22 ลานบาท)
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คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการในงบกํ าไรขาดทุ นรวมและงบกํ าไรขาดทุ นเฉพาะบริ ษั ทสํ าหรั บป สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2548 จํ านวน
30 ลานบาทและ 17 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยเบี้ยประชุมกรรมการและโบนัส คาตอบแทนกรรมการบริษัทดังกลาวไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท (พ.ศ. 2547 จํานวน 22 ลานบาทและ 17 ลานบาท สําหรับงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะบริษัทตามลําดับ)
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ผลประโยชนพนักงาน
กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนเงินสะสมพนักงานสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทที่สมัครเปนสมาชิกของกองทุน โดยหักจากเงินเดือนของ
พนักงานสวนหนึ่งและกลุมบริษัทจายสมทบใหอีกสวนหนึ่ง กลุมบริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกลาวตามเกณฑ
และขอกําหนดพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
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การสงเสริมการลงทุน
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด และ
บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2542 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2543 และ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ตามลําดับ สําหรับกิจการผลิตไฟฟาและผลิตน้ําประปา โดยบริษัทยอยเหลานั้นจะไดรับสิทธิและประโยชน
จากการไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆ หลายประการ รวมทั้งการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น ในฐานะที่เปนบริษัทไดรับการสงเสริม
การลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทยอยทั้งหมดนี้จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัดและบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ในเรื่องการไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ไดหมดอายุลงเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2547 ตามลําดับ
เปนผลใหบริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับการลงทุนเพียงอัตรารอยละ
หาสิบของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่พนกําหนดการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทยอยหาแหงของกัลฟไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา โดยบริษัทยอย
ทั้งหาแหงจะไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญตางๆ ไดแก การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายได
จากการประกอบกิจการนั้นในฐานะที่เปนบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทยอยทั้งหมดนี้จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
Nam Theun 2 Power Company Limited ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนตามการสงเสริมของประเทศสาธารณ
รัฐประชาธิปไทยประชาชนลาว โดยไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญตางๆ นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ไดแกการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนเวลา 5 ป และหลังจากนั้นจะไดรับการลดหยอนภาษีบางสวนเปนรายปไปจนกระทั่งอัตราภาษี
สูงถึงรอยละ 30
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เครื่องมือทางการเงิน
กลุ ม บริ ษั ท ต อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งทางการเงิ น ที่ สํ า คัญ ได แก ความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย และความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ซึ่งกลุมบริษัทไดกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจซึ่งตองจายอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว
กลุมบริษัทใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อชวยในการบริหารสภาพคลองของเงินสด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนปองกันโดยการทํา
สัญญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย สั ญ ญาอั ต ราแลกเปลี่ ย นล ว งหนา และสัญ ญาแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศและอั ต ราดอกเบี้ ย
ดังกลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 27 (ก) ในกรณีของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุมบริษัทสามารถนําผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยนมาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนที่เรียกเก็บจากกฟผ. และ National Power Corporation (NPC)
ตามที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 28 (ก)
กลุมบริษัทไมอนุญาตใหมีการใชเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเปนการเก็งกําไร โดยการทําตราสารอนุพันธทุกประเภทตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการของกลุมบริษัทกอน การตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงขึ้นอยูกับคณะกรรมการของกลุมบริษัท ซึ่งกําหนด
ระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับไดตามประเภทของรายการและของคูคา
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
27

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมียอดคงเหลือในสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศหลังบันทึกผลของสัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

งบการเงินรวม
เงินตราตางประเทศ
ลาน

ลานบาท

พ.ศ. 2548
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินตราตางประเทศ
ลาน
ลานบาท

สินทรัพย
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินฟรังกสวิส
สกุลเงินเยน

13.16
11.52
29.82
304.48

538.93
557.90
927.66
105.60
2,130.09

-

-

หนี้สิน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินฟรังกสวิส
สกุลเงินเยน

371.95
14.78
38.26
1,402.96

14,697.35
723.20
1,203.37
492.56
17,116.48

-

-

งบการเงินรวม
เงินตราตางประเทศ
ลาน

ลานบาท

พ.ศ. 2547
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินตราตางประเทศ
ลาน
ลานบาท

สินทรัพย
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร

115
0.3

4,461
16
4,477

12
-

465
465

หนี้สิน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินเยน

342
1,163

14,620
441
15,061

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
27

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ)
ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม กลุม บริษัทมี ย อดคงเหลื อในสิ นทรั พย แ ละหนี้ สิ นที่ เ ป นเงิ นตราต า งประเทศหลั ง บั นทึ ก ผลของสั ญ ญา
อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ (ตอ)
สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุน
ที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สําหรับการจายชําระหนี้ที่เปนเงินตราตางประเทศในอนาคต หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก
เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ดอกเบี้ยคางจายและเงินกูยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการจายชําระเงินกูยืม
ระยะยาวที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 265 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเปนจํานวนเงินสุทธิหลังจากหักเงินฝากและเงินลงทุน
ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลว (พ.ศ. 2547 จํานวน 195 ลานดอลลารสหรัฐฯ)
วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทใช
ตราสารอนุพันธทางการเงินดังนี้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใตสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาวและวงเงินกูยืมที่
ยังไมไดเบิกใช มีดังนี้

สกุลเงินตางประเทศ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินบาท

จํานวนเงินตามสัญญา (ลาน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
374.92
83
1,025.08
330

อัตรารอยละคงที่ตอป
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
4.02 - 8.03
8.03
3.75 - 8
8

เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป

พ.ศ. 2548
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
บาท

1,427,924,138
6,034,767,389
7,462,691,527

941,209,500
2,622,996,750
3,564,206,250

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท
-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
27

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย เปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 38 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทากับ 25.23 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ (พ.ศ. 2547 จํานวน 50 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยน
เทากับ 25.23 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ) และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 11 ตอป (พ.ศ. 2547 รอยละ 11 ตอป) สัญญาดังกลาว
มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551
เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป

353,220,000
605,520,000
958,740,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
บาท
บาท

302,760,000
958,740,000
1,261,500,000

-

-

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา
บริษัทยอยหาแหงของกัลฟไดทําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวกับเงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ สัญญา Construction Contract และสัญญา Supply Contract ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาและระยะเวลาครบกําหนดมีดังตารางขางลางนี้
(พ.ศ. 2547 อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาจํานวน 3.83 ลานดอลลารสหรัฐฯ อยูระหวาง 39.02 บาท
ถึง 41.53 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ)
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา
สกุลเงินบาท
สกุลเงินบาท
สกุลเงินบาท
สกุลเงินบาท
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ

สกุลเงินตรา
มูลคาคงเหลือ
ตางประเทศที่ซื้อ ตามสัญญา (ลาน)
อัตราคงที่ตามสัญญา
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
7.47
39.19 ถึง 39.76 บาท / 1 ดอลลารสหรัฐฯ
28.93
39.33 ถึง 40.93 บาท / 1 ดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
0.89
41.01 ถึง 41.17 บาท / 1 ดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร
10.82
51.38 ถึง 53.45 บาท / 1 ยูโร
สกุลเงินสวิสฟรังก
30.46
34.04 ถึง 36.80 บาท / 1 สวิสฟรังก
สกุลเงินยูโร
38.56
1.19 ถึง 1.33 ดอลลารสหรัฐฯ / 1 ยูโร
สกุลเงินสวิสฟรังก
99.83 1.14 ถึง 1.30 สวิสฟรังก / 1 ดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินเยน
304.48 102.53 ถึง 104.40 เยน / 1 ดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินบาท
9.89
40.58 บาท / 1 ดอลลารสหรัฐฯ

ระยะเวลาตามสัญญา
11 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 14 ม.ค. พ.ศ. 2551
11 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 9 เม.ย. พ.ศ. 2551
1 ก.ย. พ.ศ. 2548 – 7 มี.ค. พ.ศ. 2549
11 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 14 ม.ค. พ.ศ. 2551
11 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 14 ม.ค. พ.ศ. 2551
18 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 2 ต.ค. พ.ศ. 2549
20 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 2 ต.ค. พ.ศ. 2549
29 พ.ย. พ.ศ. 2548 – 15 มิ.ย. พ.ศ. 2548
29 พ.ย. พ.ศ. 2548 – 18 ม.ค. พ.ศ. 2548

52

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
27

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ)
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (ตอ)
กิจการรวมคาแหงหนึ่งของเอ็กโกเจดีไดทําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับสัญญา Supply Contract ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 กลุมบริษัทมีสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา
คงเหลือจํานวน 3.31 ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาที่ 41.285 บาทตอ
1 ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะครบกําหนดภายใน 2 ถึง 15 เดือน

(ข)

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัทไมมีความเสี่ยงในดานการใหสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญกับเงินสดและเงินลงทุน เนื่องจากกลุมบริษัทมีรายการเงินสดและ
เงินลงทุนกับสถาบันทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยกลุมบริษัทไดวางนโยบายจํากัดรายการที่จะเกิดกับสถาบันการเงินใดสถาบัน
การเงินหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และจะนําเงินสวนเกินไปลงทุนเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา
จาก
ประสบการณในอดีตกลุมบริษัทไมเคยมีความสูญเสียจากเงินสดและเงินลงทุน

(ค)

มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมซึ่งไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุน ลูกหนี้และเจาหนี้การคา ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ลูกหนี้และเจาหนี้อื่น และเงินกูยืมระยะสั้นเนื่องจาก
เครื่องมือทางการเงินกลุมนี้มีระยะเวลาครบกําหนดสั้น
มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู มีดังนี้

มูลคาตามสัญญา
ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

19,005
4,927

มูลคาตามสัญญา
ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

18,409
5,558

31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม มูลคาตามสัญญา
มูลคายุติธรรม
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
19,185
5,608

-

-

31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
มูลคายุติธรรม มูลคาตามสัญญา
มูลคายุติธรรม
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
19,243
6,820

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
27

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ค)

มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่คํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารของกลุมบริษัท
ณ วันที่ในงบดุล สวนมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามสัญญา
มูลคายุติธรรมของหุนกูคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยลาสุดที่มีการซื้อขายของ
ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยภายในวันที่ในงบดุล
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุล มีดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เปนสินทรัพย
(หนี้สิน)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ยที่เปนสินทรัพย
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาที่เปนหนี้สิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

18

(258)

-

-

546
(621)

520
-

-

-

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และอัตราดอกเบี้ยคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนดโดยธนาคารของกลุมบริษัทเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลานั้น ณ วันที่ในงบดุล
ยกเว น สั ญ ญาที่ มี เ งื่ อ นไขว า ห า มยกเลิ ก สั ญ ญาก อ นกํ า หนด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญาดั ง กล า วมี มู ล ค า ใกล เ คี ย งกั บ มู ล ค า
ตามสัญญาเดิม
28

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องบริ ษั ท ได แ ก บริ ษั ท กฟผ. จํ า กั ด (มหาชน) (“กฟผ.”) (เดิ ม ชื่ อ การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย)
และบริษัท ซีแอลพี เพาเวอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลืออยูถือโดยนักลงทุน
ทั่วไป
รายละเอียดของบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 11
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
28

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
(ก)

รายไดคาขายไฟฟา

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดคาขายไฟฟา
- กฟผ.

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท
13,164

13,105

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท
-

-

บริษัทยอยของบริษัท
บริษัทยอยสองแหงของบริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
กับกฟผ. สัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวมีอายุ 15 ป และ 20 ป ตามลําดับ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2537 และวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2539 ไดกําหนดใหราคาคาไฟฟาตามสัญญาดังกลาวถูกคํานวณตามหลักเกณฑตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่ม โดยสัญญาเหลานั้นมีขอจํากัดเกี่ยวกับการขายไฟฟาของบริษัทยอยทั้งสองแหงใหกับบุคคลที่สามตามเงื่อนไขที่
ระบุในสัญญา สัญญาดังกลาวใชเปนหลักประกันกับเจาหนี้เงินกูตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู
นอกจากนี้ บริ ษั ท ย อ ยทั้ ง สองแห ง ดั ง กล า วยั ง สามารถนํ า ผลกระทบที่ เ กิ ด จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นสํ า หรั บ ภาระหนี้ สิ น ที่ เ ป น
เงินดอลลารสหรัฐฯ มาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนจากกฟผ. ตาม "The First Amendment to Power
Purchase Agreements" ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541 ทั้งนี้รายไดจากการขายไฟฟาสวนที่ไดรับจากการชดเชยสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 มีจํานวน 744 ลานบาท และ 1,007 ลานบาท ตามลําดับ
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. เปนผูรับภาระตนทุนกาซธรรมชาติจนกวาบริษัทยอยสองแหงดังกลาวจะทําสัญญา
ซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ กั บ บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) ณ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ย อ ยทั้ ง สองแห ง ยั ง ไม ไ ด ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขาย
กาซธรรมชาติดังกลาว ดังนั้นรายไดคาพลังงานไฟฟาและตนทุนขายจึงไมไดรวมคํานวณตนทุนในสวนนี้
บริษัทยอยของกัลฟ
บริษัทยอยสามแหงของกัลฟไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับกฟผ. สัญญาดังกลาวกําหนดใหบริษัทยอยทั้งสามแหงตองเริ่มจําหนาย
ไฟฟาใหกฟผ. ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยปริมาณการซื้อ
ขายและอัตราคากระแสไฟฟาตองเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา สัญญาแตละฉบับดังกลาวมีระยะเวลาประมาณ 21 ป นับจาก
วันแรกที่ทําการซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
28

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ข)

รายไดการใหบริการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดการใหบริการ
- กฟผ.

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท
32

84

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท
-

-

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด ไดทําสัญญารับจางเหมางานบํารุงรักษาโรงไฟฟากับกฟผ. จํานวนสองฉบับ
เพื่อใหบริการดูแล รักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวข องกับโรงไฟฟา คาบริ การดังกลาว
ถูกคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม สัญญาดังกลาวมีอายุ 6 ป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2544 และวันที่
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
(ค)

คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก
- กฟผ.

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท
257

482

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท
-

-

บริษัทยอยสองแหงของบริษัทคือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดทําสัญญารับบริการ
ซอมบํารุงรักษาหลักกับกฟผ. เพื่อการบริการดูแลและบํารุงรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่น
ที่เ กี่ ยวข องกั บโรงไฟฟ า ของบริ ษัทย อ ยทั้งสองแห ง คาบริ การดั งกล าวถู ก กํา หนดตามหลักเกณฑ ตนทุนบวกกําไรส วนเพิ่ ม
ตามเงื่อนไขของสัญญาคาบริการของแตละปจะถูกปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผูบริโภค บริษัทยอยทั้งสองแหงไดตออายุของสัญญา
ดังกลาวตอไปอีก 6 ป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2543 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และวันที่ 19 มิถุนายน
พ.ศ. 2545 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด สัญญาดังกลาวใชเปนหลักประกันกับเจาหนี้เงินกูตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
28

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ง)

ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การคา
- กฟผ.

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

2,249

2,058

-

-

2
3

16
2
1

-

-

5

19

-

-

88

156

-

-

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหไดดังนี้
เกินกําหนดต่ํากวา 3 เดือน
เกินกําหนด 3 – 6 เดือน
เกินกําหนด 6 – 12 เดือน
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน

เจาหนี้การคา
- กฟผ.
(จ)

ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กฟผ.
บริษัทยอย
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
- บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด
กิจการรวมคา
- บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด
- Conal Holdings Corporation
- Nam Theun 2 Power Company Limited
บริษัทรวม
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

6

-

6

-

4
3
-

4
2
-

7
1

2
-

2
2
109

17
5
19

146

19

126

13
60

160

13
34
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
28

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(จ)

ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด
กิจการรวมคา
- บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด
- Conal Holdings Corporation

(ฉ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

5
-

6
-

2

-

30
20
55

7
16
29

2

-

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

บริษัทยอย
ยอดคงเหลือตนป
เงินใหกูยืมระหวางป
เงินกูรับคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

-

-

780
780

-

บริษัทรวม
ยอดคงเหลือตนป
เงินใหกูยืมระหวางป
เงินกูรับคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

32
(32)
-

32
32

32
(32)
-

32
32

640
474
(1,009)
32
137

640
640

815
474
(1,047)
32
274

815
815

กิจการรวมคา
ยอดคงเหลือตนป
เงินใหกูยืมระหวางป
เงินกูรับคืนระหวางป
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่รับรูในระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
28

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ฉ)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทไดเขาทําสัญญา Credit Facility Agreement กับบริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2547 เพื่อใหกัลฟใชในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งกอนกําหนดเปนจํานวน
เงิน 450 ลานบาท โดยกําหนดการจายชําระคืนเงินกูยืมและเงื่อนไขอื่นๆ ภายใตสัญญาดังกลาวยังคงเหมือนกับเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในสัญญาเงินกูเดิมของกัลฟ
นอกจากนี้ บริษัทยังไดเขาทําสัญญา Sponsors Loan Agreement กับ Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) ลงวันที่
19 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินแกโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําน้ําเทิน 2 เปนจํานวนเงิน 24 ลานดอลลารสหรัฐฯ
เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย คือ 24 เดือน
หลังจากวันที่ลงนามในสัญญา Sponsors Loan Agreement หรือวันที่มีการเบิกถอนเงินกูครั้งแรกจากเจาหนี้เงินกู หรือวันที่
ยื่นเจตจํานงเพื่อแสดงยอดคงเหลือของเงินโดยผูถือหุนที่มิไดทําผิดสัญญาใหกู แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวได
แกไข ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยกําหนดใหมีการชําระคืนดอกเบี้ยจํานวนรวมทั้งสิ้น 2.25 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยบริษัท
จะไดรับการชําระดอกเบี้ยตามสัดสวนที่กําหนดโดยผูถือหุนจํานวน 0.75 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเบิก
ถอนเงิ น กู ค รั้ ง แรกจากเจ า หนี้ เ งิ น กู ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได รั บ คื น เงิ น ต น ทั้ ง จํ า นวนรวมทั้ ง ดอกเบี้ ย ที่ เ กี่ ย วข อ งแล ว ในเดื อ นมิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2548
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวมเปนการใหกูยืมตามการคาปกติ บริษัทรวมดังกลาวไดจายชําระคืนเงินกูยืมเต็มจํานวนแลวในระหวางป
พ.ศ. 2548

(ช)

เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย หุนกูของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

เงินลงทุนในหุนกู
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด

-

-

42

47

ดอกเบี้ยคางรับ
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด

-

-

-

1
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
28

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ช)

เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย หุนกูของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

29

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
ลานบาท
ลานบาท

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกูของ
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด

-

-

9

9

ดอกเบี้ยจายของหุนกูของบริษัทที่ถือโดย
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด

-

-

-

1
5

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนาของบริษัท
(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreement จากการค้ําประกันเงินกูยืม
ใหแกบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 630 ลานบาท

(ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Counter Guarantee และ Standby Letters of Credit ที่ออกใน
นามของบริษัทเพื่อบริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 9,965 ลานบาท

(ค)

บริษัทมีการบริหารภาระผูกพันใหเปนไปตามหลักเกณฑบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัทพิจารณา
แยกระดับความเสี่ยงของภาระผูกพันดังกลาว เปนภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงต่ําและที่มีความเสี่ยงสูง โดยบริษัทไดตั้งบัญชี
สํารองเพื่อภาระผูกพันในการชําระหนี้ในอัตรารอยละ 10 ของภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งคิดเปนจํานวน 407 ลานบาท
บริษัทไดสํารองเงินดังกลาวไวเต็มมูลคาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยเงินสํารองดังกลาวไดรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
29

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา (ตอ)
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนาของกิจการรวมคา
กิจการรวมคาบริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี)
ในระหวางป พ.ศ. 2548 เอ็กโก เจดี ไดเขาทําสัญญาสามฉบับคือ สัญญา Expansion Project Shareholder Support Agreement สัญญา
Pledge of Shareholder Permitted Investments และสัญญา Pledge of Expansion Project Shares เพื่อเปนการสนับสนุนการใหเงินกูยืม
แกโครงการขยายกําลังการผลิตกําลังการผลิตของกิจการรวมคาแหงหนึ่งของเอ็กโก เจดี ตามสัญญาดังกลาว เอ็กโก เจดี ตกลงนําหุนที่ออก
ใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตของกิจการรวมคาดังกลาวไปจํานําเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินผูใหกู นอกจากนี้ เอ็กโก เจดี
ใน
ฐานะผูถือหุนยังตองใหการสนับสนุนโดยการสํารองเงินในบัญชีหลักประกันที่เปดไวกับสถาบันการเงินผูใหกูตามสัดสวนการถือหุนเปน
จํานวนเงิน 60 ลานบาท และหลังจากนั้น เอ็กโก เจดี จะตองใหการสนับสนุนโดยการสํารองเงินในบัญชีหลักประกันดังกลาว ในสวนของ
Debt Service Reserve Account และ Maintenance Reserve Account ตามสัดสวนของการถือหุน เปนจํานวนเงินประมาณ 50 ลานบาท
กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC)
ในป พ.ศ. 2548 กิจการรวมคา NTPC ไดลงนามในสัญญา Commercial Securities Facility Agreement กับสถาบันการเงินเพื่อการออก
หนังสือค้ําประกันใหแกกฟผ. ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟา เปนจํานวนเงินรวม 28.75 ลานดอลลารสหรัฐฯ และนอกจากนี้ กิจการ
รวมคา NTPC ยังไดลงนามในสัญญา Facility Agreement กับสถาบันการเงินเพื่อการออก Standby Letters of Credit ใหแกรัฐบาล
แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (รัฐบาลลาว) ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเปนจํานวนเงินรวม 1.25 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ
สัญญาที่สําคัญ
สัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาแปลงพลังงาน
บริษัทย อยของบริษัท บริษั ทยอยของกัล ฟ และกิจการรวมค าของเอ็กโก เจดี ไดทํ าสัญญาซื้อขายไฟฟา กับกฟผ. สัญญาดัง กลาวมี
ระยะเวลาตั้งแต 15 ป ถึง 25 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทเหลานั้นตองยื่นหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 671 ลานบาทและจะไดรับคืนหลักประกันเมื่อครบอายุสัญญาแลว
ภายใตสัญญา Energy Conversion Agreements (ECAs) กับ National Power Corporation (NPC) ซึ่งทําสัญญาโดยบริษัทยอยของ
Conal สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาตั้งแต 10 ป ถึง 18 ป และเมื่อครบกําหนดสัญญา บริษัทยอยแหงหนึ่งของ Conal จะตองโอนกรรมสิทธิ์
และผลประโยชนทั้งหมดที่มีในโรงไฟฟ าใหกับ NPC โดยปราศจากค าตอบแทนใดๆ สวนสัญญากับอีกสองบริ ษัท ยอยสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ NPC บริษัทยอยทั้งสามรายดังกลาวจะไดรับเงินชดเชยจาก NPC ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
แกไข ยกเลิกขอกฎหมายหรือขอบังคับในประเทศฟลิปปนส ซึ่งมีผลทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอผลประโยชนของบริษัทยอย
เหลานั้นจะมีไดจากโรงไฟฟาและ/หรือการลงทุน

61

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
29

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา (ตอ)
สัญญาซื้อขายน้ําประปา
บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดทําสัญญากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อผลิตน้ําประปาซึ่งมีระยะเวลา 30 ป ภายใตสัญญา
บริษัทยอยดังกลาวตองผลิตน้ําประปาเพื่อขายใหกับการประปาในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งกปภ. ตองซื้อน้ําประปาตาม
ปริมาณขั้นต่ําและราคาที่ระบุในสัญญา
สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง
บริษัทยอยของบริษัท บริษัทยอยของกัลฟและกิจการรวมคาของบริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ไดทําสัญญาซื้อขายกาซกับ
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 16 ป ถึง 26 ปและสามารถตออายุออกไปไดอีก 4 ป ถึง 5 ป
บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายน้ํามันเตากับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) สัญญามีอายุ 3 ปเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และสามารถขยายเวลาไปไดอีก 1 ปโดยอัตโนมัติ (ถาหากไมมีการยกเลิกการขยายเวลา
โดยอัตโนมัติ) นอกจากนี้ บริษัทยอยอีกแหงของบริษัทยังไดทําสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง (แกลบ) กับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อซื้อ
แกลบ โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 21 ป
บริษัทยอยแหงหนึ่งของกัลฟไดทําสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงกับผูถือหุนรายหนึ่ง โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 25 ป
สัญญาบริการและซื้อวัสดุสํารองคลัง
บริษัทยอยสองแหงของบริ ษัทไดทําสัญญาระยะยาวในการซื้อวัสดุสํารองหลัก กับผูขายรายหนึ่ง ภายใต สัญญาดังกลาว บริษัทยอ ย
ทั้งสองแหงจะตองซื้อชิ้นสวนแกสเทอรไบนตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีมูลคารวมทั้งสิ้นเปนจํานวนเงิน 58 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ
มีระยะเวลา 6 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ภาระผูกพันตามสัญญามียอดคงเหลือจํานวน 10 ลานดอลลารสหรัฐฯ
สัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา
บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดทําสัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟากับลูกคารายหนึ่ง สัญญามีมูลคารวมทั้งสิ้น
20 ลานบาท โดยมีระยะเวลา 4 ป นอกจากนั้น บริษัทยอยดังกลาวยังไดทําสัญญาจัดหาวัสดุสํารองคลังและใหบริการบํารุงรักษากับ
การไฟฟาแหงสาธารณรัฐซูดาน ซึ่งมีมูลคารวมทั้งสิ้น 8 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมีระยะเวลานับจากวันที่เริ่มใหบริการจนถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษัทยอยสามแหงของกัลฟมียอดภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเกี่ยวกับการรับบริการจัดหาอุปกรณ
และอะไหลและรับบริการซอมบํารุงกังหันกาซ และเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยครอบคลุมถึงการซอมบํารุงรักษาหลักจํานวน 25.39 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ
รายจายฝายทุน
บริษัทยอยสองแหงของกัลฟเขาทําสัญญากอสรางโรงไฟฟาเปนระยะเวลา 2.5 ปถึง 3.5 ป โดยมีมูลคาทั้งสิ้น 75.76 ลานดอลลารสหรัฐฯ
161.22 ลานสวิสฟรังก 62.27 ลานยูโร 29.94 ลานเยนและ 1,747.68 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 กลุมบริษัทมีรายจาย
ฝายทุ นภายใตสัญญาดั งกลา วที่ถือเปนภาระผูกพันแตไมไดรับรูในงบการเงินรวมคงเหลืออยู เปนจํ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 49.64 ลา น
ดอลลารสหรัฐฯ 98.50 ลานสวิสฟรังก 37.11 ลานยูโร 18.62 ลานเยนและ 1,232.37 ลานบาท
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
29

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา (ตอ)
รายจายฝายทุน (ตอ)
กิจการรวมคาของ เอ็กโก เจดีเขาทําสัญญากอสรางโรงไฟฟาเปนระยะเวลา 2 ป โดยมีมูลคาตามสัญญาทั้งสิ้น 4.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ
และ 59.33 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนภายใตสัญญาดังกลาวที่ถือเปนภาระผูกพันแตไมได
รับรูในงบการเงินรวมคงเหลืออยูเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 43.08 ลานบาท
กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited เขาทําสัญญากอสรางโรงไฟฟาเปนระยะเวลา 4 ป โดยมีมูลคาตามสัญญา
ทั้งสิ้น 176.34 ลานดอลลารสหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนภายใตสัญญาดังกลาวที่ถือเปน
ภาระผูกพันแตไมไดรับรูในงบการเงินรวมคงเหลืออยูเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 140.75 ลานดอลลารสหรัฐฯ
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การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (“กพช.”) มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการไฟฟา และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาชวงเปลี่ยนผาน
คณะกรรมการชุดนี้จะปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวจนกวาพระราชบัญญัติประกอบกิจการไฟฟาจะมีผลบังคับใชเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการไฟฟาชุดใหมตอไป
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2548 กฟผ. ไดยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) (“กฟผ.”) ตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หลังจากที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกาอํานาจสิทธิ์และประโยชนของกฟผ. ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.
2548 แตอยางไรก็ตามแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของกฟผ. นั้นเกิดความลาชาเนื่องจากศาลปกครองมีคําสั่ง
ระงับการเสนอขายหุนกฟผ. ชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาเปนอยางอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 กลุมบริษัทยังไมสามารถประมาณผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ที่จะมีตอกลุมบริษัทได
ประเทศฟลิปปนส
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ไดมีการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปการไฟฟาของ National Power Corporation (NPC)
และการปรับโครงสรางของธุรกิจไฟฟาในประเทศฟลิปปนส ซึ่งตอมาไดมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อระบุกฎเกณฑการดําเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายการแปรรูปการไฟฟา กฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งในขณะนี้ยังอยูในระหวางการ
ดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑและขอบังคับที่กําหนดไวในกฎหมายแปรรูปการไฟฟา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 กลุม
บริษัทยังไมสามารถประมาณผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาวที่จะมีตอกลุมบริษัทได
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