บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 งบกํ า ไ รขาดทุ น รวมแ ล ะงบกํ า ไ รขาดทุ น
เฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ย นแ ปล งในส ว นขอ งผู ถื อ หุ น เ ฉพาะบริ ษั ท แ ล ะ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันที่แนบมานี้ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มห าชน) แ ล ะ
บริษัท ยอย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริห ารของกิจการเปนผูรับผิด ชอ บต อ ความถู ก ต อ งแ ล ะ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบขอ ง
ขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํา กั ด ( มห าชน)
และบริษัท ยอย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี อื่ น จาก
สํานักงานเดียวกันกับขาพเจาและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท ี่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแ ผนแ ล ะปฏิ บั ติ ง านเ พื่ อ ให ไ ด
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท ี่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริห ารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิ น ถึ ง ความเ ห มาะส มขอ ง
การแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอ บดั ง กล า วให ข อ ส รุ ป ที่ เ ป น เ กณฑ อ ย า งเ ห มาะส มใน
การแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเ งิ น เ ฉพาะบริ ษั ท ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2549 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมแล ะกระแ ส เ งิ น ส ดเ ฉพาะบริ ษั ท
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยอย และของเฉพาะบริษัท ผลิ ต ไ ฟฟ า จํ า กั ด (มห าชน)
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท ี่รับรองทั่วไป

สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2807
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

บาท

บาท

บาท

บาท

5,848,595,680

8,820,211,798

4,129,760,569

2,627,988,314

- เงินฝากสถาบันการเงิน

729,616,380

675,820,274

856,435

845,705

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด

102,274,434

57,173,830

68,416,715

59,289,590

4,438,815,815

4,360,974,047

-

-

26,000,000

26,000,000

-

-

-

-

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

5

เงินลงทุนระยะสั้น

6

เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกัน

7

- เงินฝากสถาบันการเงิน
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด
ลูกหนี้การคา สุทธิ

8

363,698,782

304,987,351

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

29

2,365,898,056

2,248,699,679

-

-

-

-

1,509,294,851

901,593,734

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
29

50,000,000

11,915,049

912,760,000

23,830,098

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป

29

206,173,416

126,256,543

208,219,242

160,083,224

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ

9

3,665,686,766

3,836,351,893

-

-

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

707,563,891

540,892,344

14,729,184

14,406,241

18,504,323,220

21,009,282,808

6,844,036,996

3,788,036,906

2,952,041,733

2,859,356,538

3,005,872,521

2,868,297,503

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
และเงินลงทุนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน

10
7

- เงินฝากสถาบันการเงิน
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ

29

1,040,300

62,438,351

-

-

-

26,000,000

-

-

-

125,000,000

2,567,240,000

1,030,000,000

เงินลงทุนในบริษัทยอย

11

-

-

16,054,704,934

19,948,460,774

เงินลงทุนในบริษัทรวม

11

428,645,550

395,380,955

-

-

สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

11

6,654,469,880

7,960,213

12,368,538,743

4,053,162,892

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ

12

41,247,180,367

34,749,092,485

708,356,627

738,559,245

คาความนิยม สุทธิ

13

1,014,832,235

1,082,825,603

-

-

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ

14

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

1,083,697,391

932,752,880

232,503,375

192,250,881

53,381,907,456

40,240,807,025

34,937,216,200

28,830,731,295

71,886,230,676

61,250,089,833

41,781,253,196

32,618,768,201

แทนกรรมการ ……………………………………………………………… .
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

บาท

บาท

บาท

บาท

-

109,462,658

-

-

1,034,244,545

750,853,380

-

-

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้คากอสราง

527,146,018

2,459,366,020

-

-

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

29

113,957,368

87,566,522

-

-

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

29

5,074,018,550

55,302,657

4,645,002,770

2,130,488

16

1,787,312,801

3,331,375,567

-

-

17

934,519,331

1,317,763,760

-

-

15

50,000,000

11,915,049

-

-

29

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
129,491,427

160,863,295

-

-

- ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย

- ดอกเบี้ยคางจาย

184,511,841

157,032,400

-

-

- ภาษีเงินไดคางจาย

532,315,943

178,553,842

-

-

- อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน

569,196,574

615,770,294

164,722,307

109,600,794

10,936,714,398

9,235,825,444

4,809,725,077

111,731,282

-

-

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

16

17,070,897,576

15,090,448,658

หุนกู สุทธิ

17

5,402,631,488

3,608,947,723

-

-

เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา สุทธิ

15

-

125,000,000

-

-

หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา

11

-

-

619,761,174

492,562,122

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

1,891,463,232

1,075,356,364

911,982,074

935,620,331

24,364,992,296

19,899,752,745

1,531,743,248

1,428,182,453

35,301,706,694

29,135,578,189

6,341,468,325

1,539,913,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

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

47,373,035

47,373,035

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

18

ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน

18

สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
- สํารองตามกฎหมาย

19

ยังไมไดจัดสรร

530,000,000

530,000,000

530,000,000

530,000,000

20,199,878,066

16,107,739,744

20,199,878,066

16,107,739,744

780,337,480

587,384,126

810,391,882

624,896,135

(13,808,112)

(97,104,448)

(13,808,112)

(97,104,448)

35,409,730,469

31,041,342,457

35,439,784,871

31,078,854,466

1,174,793,513
36,584,523,982

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

35,439,784,871

31,078,854,466

71,886,230,676

61,250,089,833

41,781,253,196

32,618,768,201

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได
รายไดจากการขายและบริการ

29

18,020,721,427

16,022,283,753

-

-

ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน

29

(8,960,342,840)
9,060,378,587

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

-

-

คาใชจายในการบริหาร

29

(1,641,615,496)

(1,417,038,181)

(502,908,447)

(418,520,760)

7,418,763,091

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

(502,908,447)

(418,520,760)

677,175,618

353,197,160

231,151,817

120,097,585

168,012,976

241,214,217

168,012,976

241,214,217

157,861,992

210,169,237

203,412,807

297,147,249

(30,034,117)

(29,963,120)

(19,361,140)

(17,175,660)

766,227,654
9,158,007,214

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

80,308,013

52,636,717
275,399,348

11

-

-

(271,762,549)

(501,672,871)

และสวนไดเสียในกิจการรวมคา
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

11

43,684,263
9,201,691,477

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

6,227,274,235
6,035,819,699

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

ดอกเบี้ยจาย

29

(1,557,037,891)

(1,859,116,289)

-

-

ภาษีเงินได
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย

26

(1,277,174,303)
6,367,479,283

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

6,035,819,699

4,092,514,009

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับป

20
21

331,659,584
6,035,819,699

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

6,035,819,699

4,092,514,009

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

22

กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย

12.09

8.28

11.46

7.78

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับป

0.63
11.46

0.50
7.78

11.46

7.78

ขาดทุนจากการตัดจําหนายคาใชจายในการพัฒนาโครงการ
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ
รายไดอื่น
- ดอกเบี้ยรับ

29

- เงินปนผล
- อื่นๆ
คาตอบแทนกรรมการ

24

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549

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
32,114,511,644

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

-

16,107,739,744

587,384,126

(97,104,448)

1,073,169,187

-

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

83,296,336

855,166

-

84,151,502

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

-

-

-

6,035,819,699

-

-

-

-

6,035,819,699

23

-

-

-

-

-

(1,943,681,377)

-

-

(230,933,893)

-

(2,174,615,270)

-

-

-

-

-

-

192,953,354

-

43,469

-

192,996,823

20

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

-

20,199,878,066

780,337,480

(13,808,112)

331,659,584
1,174,793,513

-

331,659,584
36,584,523,982

29,102,935,708

เงินปนผลจาย
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
สวนของผูถือหุนสวนนอย
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548

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
-

-

-

-

-

-

37,991,589

-

-

-

หุนสามัญ

เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด

-

-

-

-

-

-

-

-

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

สวนของผูถือหุนสวนนอย
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน
ทุนที่ออกและ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549

สํารอง

สํารองสําหรับ

สวนเกินจาก

หุนทุนซื้อคืน

ตามกฎหมาย

หุนทุนซื้อคืน

กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม อยูในตางประเทศ

ของบริษัทที่
หุนทุนซื้อคืน

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
31,078,854,466

ชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน
หมายเหตุ

สวนเกินมูลคา

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

-

16,107,739,744

624,896,135

(97,104,448)

-

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

83,296,336

-

83,296,336

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

-

-

-

6,035,819,699

-

-

-

6,035,819,699

-

-

-

-

-

(1,943,681,377)

-

-

-

(1,943,681,377)

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

-

20,199,878,066

185,495,747
810,391,882

(13,808,112)

-

185,495,747
35,439,784,871

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548

5,264,650,000

8,601,300,000

-

530,000,000

52,169,276

13,530,545,410

408,150,340

(165,138,166)

(52,169,276)

28,169,507,584

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

68,033,718

-

68,033,718

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

-

-

-

4,092,514,009

-

-

-

4,092,514,009

-

-

-

-

-

(1,567,488,951)

-

-

-

(1,567,488,951)

เงินปนผลจาย

23

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

เงินปนผลจาย

23

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
หุนทุนซื้อคืน
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

-

-

-

-

-

-

216,745,795

-

-

216,745,795

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035
47,373,035

530,000,000

(52,169,276)
-

52,169,276
16,107,739,744

624,896,135

(97,104,448)

52,169,276
-

99,542,311
31,078,854,466

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

บาท

บาท

บาท

บาท

6,035,819,699

4,092,514,009

6,035,819,699

4,092,514,009

2,778,795,374

2,707,557,323

47,508,014

43,425,825

-

2,500,000

-

-

-

279,758,722

-

-

27,063,923

35,658,646

-

-

-

41,706,452

-

-

(690,903,261)

395,300,875

-

(32,242,288)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับป
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
- คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
- รายการขาดทุนจากการดอยคา

12

- รายการขาดทุนจากการตัดจําหนายคาใชจายในการพัฒนาโครงการ
- คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย
- คาตัดจําหนายขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย
เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด
- (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
- กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(1,828,317)

(3,919,314)

(427,002)

(1,751,434)

(168,012,976)

(241,214,217)

(168,012,976)

(241,214,217)

11

-

-

271,762,549

501,672,871

11

(43,684,263)

(27,061,091)

(6,227,274,235)

(4,318,787,532)

20

331,659,584

263,544,443

-

-

11,344,233

(667,520)

-

-

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

8,280,253,996

7,545,678,328

(40,623,951)

43,617,234

- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน

429,694

2,919,135,144

-

-

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

(195,901,197)

(186,136,195)

-

-

(60,117,006)

(119,735,540)

(48,136,018)

(125,822,780)

- วัสดุสํารองคลัง

(174,910,941)

(593,314,307)

-

-

- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(423,736,061)

(209,535,613)

(322,942)

20,572,391

31,542,966

(166,871,251)

(40,292,494)

(164,565,164)

783,992,795

(532,564)

-

-

- เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา
- สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา
- สวนของผูถือหุนสวนนอย
- อื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
(ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)

- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

(10,889,875)

24,869,856

(2,127,717)

2,037,807

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น

218,545,801

(12,701,686)

55,384,932

(12,450,050)

(150,882,121)
8,298,328,051

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

(76,118,190)

(236,610,562)

- หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
8

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

บาท

บาท

บาท

บาท

-

-

-

935,620,333

(2,000,000,000)

18,003,872

(3,624,655,000)

(4,670,577,192)

-

-

4,517,800,000

-

19,857,618

2,031,972,640

(10,730)

1,838,540,888

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทยอย

11
11, 28
11

เงินสดรับ (จาย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ

(122,106,152)

144,144,788

(1,170,040)

110,624,270

เงินสดจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

เงินสดจากการ (ซื้อ) จําหนายเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ

37,010,262

54,729,730

39,729,730

39,729,730

เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(10,241,322,703)

(2,927,840,393)

(16,838,393)

(32,944,769)

เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

(380,958,406)

(2,600,000,000)

(1,253,944,542)

เงินสดจากการรับชําระหนี้เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

29

86,915,049

824,045,580

173,830,098

1,079,287,407

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา

11

8,910,001

21,826,157

4,864,598,640

5,199,740,042

168,012,976

241,214,217

168,012,976

241,214,217

(22,981,833)
(12,065,704,782)

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

3,521,297,281

3,487,290,384

320,117,098

397,319,252

-

-

-

2,089,500

-

-

(7,066,181)

(5,017,885)

-

-

เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
อื่นๆ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผูรวมทุนในกิจการรวมคา
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญในบริษัทยอยของกิจการรวมคา
ในสวนของผูถือหุนสวนนอย

20

เงินสดจายจากสัญญาเชาทางการเงิน
เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกู
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินและหุนกู
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุน
ในกิจการรวมคา
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุน
ในกิจการรวมคา
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูและหุนกู
เงินสดรับจากการขายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(109,462,658)

34,462,658

-

-

16, 17

13,759,135,436

2,915,266,902

-

-

16, 17

(10,896,656,157)

(3,421,231,313)

-

-

-

256,897,965

-

-

(86,915,049)
(174,343,597)
(2,149,606,666)
655,202,226

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

(1,943,406,836)
(1,943,406,836)

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

16, 17
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

9

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(3,112,174,505)

6,965,670,026

1,501,772,255

1,782,381,430

ยอดคงเหลือตนป

8,820,211,798

1,850,946,791

2,627,988,314

845,606,884

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือปลายป

140,558,387
5,848,595,680

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

4,129,760,569

2,627,988,314

- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน

1,386,718,734

5,798,409,420

304,825,509

85,114,989

- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกําหนดภายในสามเดือน

4,461,876,946
5,848,595,680

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

3,824,935,060
4,129,760,569

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

1,713,936,875

1,995,975,587

-

-

624,505,471

444,064,681

-

-

12

737,540,713

257,618,702

-

-

12

453,588,972

65,903,234

-

-

7,451,994

2,817,804,161

-

-

หมายเหตุ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) เปนบริษัท มหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีท ี่อยูตามทีไ่ ดจดทะเบียนไว
คือ ชั้น 15 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมูท ี่ 5 ถนนวิภ าวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัท เปนบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท บริษัท ยอย บริษทั รวม
และกิจการรวมคาวาเปน “กลุมบริษัท ”
การประกอบการธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหกับหนวยงานรัฐบาลและภาคอุตสาห กรรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
กลุมบริษัท มีการดําเนินงานในสามประเทศและมีพนักงานจํานวน 973 คน (พ.ศ. 2548 จํานวน 969 คน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญของบริษัท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีท ี่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีดังตอไปนี้

2.1

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท ี่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบั ญ ญั ติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท ี่ออกภายใตพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 แ ล ะตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเ งิ น ภ ายใต
พระราชบัญญัติห ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเ งิ น
ยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท ี่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริห ารประมาณการและกําหนด
สมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้
ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตาง
จากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริห ารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ไดก ระทํ า ไ ป
ในปจจุบันอยางดีท ี่สุดแลว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณี ท ี่ มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
2

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2

มาตรฐานการบัญชีซ ึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และ ฉบั บ ที่ 32/2549 ล งวั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2549 ไดมีการแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยแ ล ะ
ฉบับที่ 45 เรื่องการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัท รวม โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีส ว นไ ด เ สี ย เ ป น วิ ธี ร าคาทุ น
สําหรับเงินลงทุนในบริษัท ยอยและบริษัท รวมที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามวิธีราคาทุน รายไดจากเงินลงทุนจะรั บ รู
เมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล โดยประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ บริษัท จะ
ใชวิธีราคาทุนสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท

2.3

บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา

2.3.1

เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัท ยอยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุมบริษัท มีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานแ ล ะโดยทั่ ว ไ ปแ ล ว
กลุมบริษัท จะถือหุนที่มีสิท ธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง กลุมบริษัท รวมบริษัท ยอยไวในงบการเงินรวมตั้ ง แ ต วั น ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี
อํานาจควบคุมและจะเลิกรวมเมื่ออํานาจควบคุมนั้นหมดไป
กลุมบริษัท บัน ทึ ก การซื้ อ บริ ษั ท ย อ ยด ว ยวิ ธี ซื้ อ ต น ทุ น การไ ด ม าซึ่ ง บริ ษั ท ย อ ยวั ด มู ล ค า ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมขอ ง
สินทรัพยท ี่จายไปหรือมูลคาของตราสารทุนที่ออกใหห รือหนี้สินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดบริษัท ยอยนั้นมา
และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรงกับการไดมานั้น กลุมบริษัท วัดมูลคาเริ่มแรกของสินท รั พ ย ท ี่ ไ ด ม าแ ล ะห นี้ สิ น ซึ่ ง ต อ ง
รับผิดชอบที่ระบุไดดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กลุมบริษัท บันทึกตนทุนการไดมาซึ่งบริษัท ยอยที่สูงกวามูลคา ยุ ติ ธ รรมขอ ง
สวนแบงของกลุมบริษัท ที่มีตอสินทรัพยสุท ธิท ี่ระบุไดเปนคาความนิยม (หมายเหตุฯ ข อ 2.10.1 อ ธิ บ ายนโยบายการบั ญ ชี
เกี่ยวกับคาความนิยม)
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการ
ที่อยูในกลุมบริษัท จะตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง กลุ ม บริ ษั ท พิ จ ารณาแ ล ว
วาเปนขอบงชี้การดอยคาของสินทรัพยท ี่โอน นอกจากนี้กลุมบริษัท จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัท ยอยในกรณีทจี่ าํ เปนเพือ่ ให
สอดคลองกับนโยบายของกลุมบริษัท
เงินลงทุนในบริษัท ยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยใชวิธีสวนไดเสีย
รายชื่อของบริษัท ยอยของกลุมบริษัท และผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายไปซึ่งบริษัท ยอ ยไ ด เ ป ด เ ผยไ ว ใ น
หมายเหตุฯ ขอ 11
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2.3

บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ)

2.3.2

เงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัท รวมเปนกิจการที่กลุมบริษัท มีอิท ธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปก็คือการที่กลุมบริษัท ถือหุนที่
มีสิท ธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิท ธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัท รวมรับรูเริ่มแรกดวยราคาทุน
และใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท กลุมบริษัท รับรูเงินลงทุนในบริษัท รวมซึ่ง ไ ด ร วม
คาความนิยมที่ระบุไวเมื่อซื้อ (สุท ธิจากคาตัดจําหนายสะสม) สวนแบงของกลุมบริษัท ในกําไรหรือ ขาดทุ น ขอ งบริ ษั ท ร ว มที่
เกิดขึ้นภายหลังการซื้อจะรวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท และความเคลื่อนไหวในบัญชีส ว นเ กิ น
(สวนต่ํากวา) จากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมาจะรวมไวเปนสวนหนึ่งของบัญชีสวนเกิน (สวนต่ํากวา) จากการตี มู ล ค า
ยุติธรรม โดยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน กลุมบริษัท จะไ ม รั บ รู
สวนแบงขาดทุนอีกตอไปหากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัท ในบริษัท รวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวา มู ล ค า ส ว นไ ด เ สี ย ขอ ง
กลุมบริษัท ในบริษัท รวมนั้น เวนแตกลุมบริษัท รับผิดในหนี้ของบริษัท รวมหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัท รวม
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัท กับบริษัท รวมจะตัดบัญชีเพียงเทาที่กลุมบริษัท มีสวนไดเสียในบริษัท รวมนัน้
รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกันเวนแตเปนรายการที่มีห ลักฐานวาสินทรัพยท ี่โอนระหวางกันนัน้
ดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัท รวมจะเปลี่ยนเทาที่จําเปนเพื่อใหสม่ําเสมอกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
รายชื่อของบริษัท รวมไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ขอ 11

2.3.3

สวนไดเสียในกิจการรวมคา
สวนไดเสียของกลุมบริษัท ในกิจการที่ควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ซึ่งเปนวิธี ท ี่ ก ลุ ม บริ ษั ท รวม
สวนแบงรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สินและกระแสเงินสดของกิจการรวมคาแตละรายการที่คลายคลึงกันในงบการเ งิ น รวม
กลุมบริษทั รับรูรายการกําไรหรือรายการขาดทุนในสวนของกลุมบริษัท จากการขายสินทรัพยจากกลุมบริษัท ใหแกกิจการรวมค า
เฉพาะสวนที่เปนสวนไดเสียของผูรวมคาอื่น กลุมบริษัท จะยังไมรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของตนที่อยูในรายการซื้อสินทรัพย
จากกิจการรวมคาจนกวาผูรวมคาจะขายตอสินทรัพยนั้นใหแกบุคคลที่สามที่มีความเปนอิสระจากผู ร ว มค า แ ล ะกิ จ การร ว มค า
อยางไรก็ดี กลุมบริษัท รับรูรายการขาดทุนจากการซื้อสินทรัพยจากกิจการรวมคาทันทีเมื่อมีห ลักฐานแสดงวามูล ค า ที่ จ ะไ ด รั บ
สุท ธิของสินทรัพยนั้นลดลงหรือดอยคา
สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยใชวิธีสวนไดเสีย
รายชื่อของกิจการรวมคาและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายไปซึ่งกิจการรวมคาไดเปดเผยไวในห มายเ ห ตุ ฯ
ขอ 11
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2.4

การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัท วัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท
กลุมบริษัท แปลงคารายการที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท ี่เกิดรายการ
และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ในงบดุล รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการแปลง
คาสินทรัพยห รือหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกทันทีไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท ห นี้ สิ น ที่
เปนเงินตราตางประเทศซึ่งไดมีการปองกันความเสี่ยงโดยสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาห รื อ สั ญ ญ าแ ล กเ ปลี่ ย นเ งิ น ตรา
ตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยแปลงคาโดยใชอัตราตามสัญญา
ผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพยท างการเงินอื่นซึ่งวัดมูลคาโดยใชมูลคายุตธิ รรม ให ร วมผล ต า ง
ดังกลาวเปนรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกํา ไ รขาดทุ น เ ฉพาะบริ ษั ท
สวนผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไวเผื่อขายใหรวมไวในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมซึ่งแส ดงอ ยู
ในสวนของผูถือหุน
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ ย
ในระหวางป รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคา ที่ เ กิ ด จาก
การแปลงคาของเงินลงทุนสุท ธิในหนวยงานตางประเทศไดรวมไปยังสวนของผูถือหุน และเมื่อมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศนัน้
ผลสะสมของผลตางจากการแปลงคาทั้งหมดดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งของรายการกํ า ไ รห รื อ ขาดทุ น จากการจํ า ห น า ย
หนวยงานตางประเทศนั้นในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
คาความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการไดมาซึ่งหนวยงานตางประเทศ จะถือเปนสิน ท รั พ ย ห รื อ ห นี้ สิ น
ของหนวยงานตางประเทศและแปลงคาโดยใชอัตราปด
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2.5

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยท างการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การคา และลูกหนีก้ ารคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเจาหนี้การคา เจาหนี้การคา กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น
เงินกูยืม และหุนกู นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
กลุมบริษัท ไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต า งประเ ท ศแ ล ะอั ต รา
ดอกเบี้ย เครื่องมือที่ใชสวนใหญประกอบดวย สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสั ญ ญ า
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย โดยเครื่องมือทางการเงินดังกลาวจะไมมีก ารรั บ รู ใ นงบการเ งิ น รวมแ ล ะ
งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ท ําสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผลตางที่จะไดรับห รื อ ต อ ง
จายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของคาใชจายดอกเบี้ยทันทีท ี่เกิดรายการ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแล กเ ปลี่ ย น
และอัตราดอกเบี้ย ผลตางที่จะไดรับหรือตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของคาใชจาย
ดอกเบี้ยทันทีท ี่เกิดรายการ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งกลุมบริษัท เปนคูสัญญาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 27

2.6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงอยูในงบดุลที่ราคาทุน สําหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินส ด เ งิ น ส ดแ ล ะรายการ
เทียบเทาเงินสดหมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองในการเปลีย่ นมือสูงซึง่ มีอายุ
ไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา

2.7

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้และวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยู หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่ง
ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีขอ งลู ก ห นี้ ก ารค า
เปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
บริษัท โดยถือเปนคาใชจายในการบริห าร
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2.8

วัสดุสํารองคลัง
วัสดุสํารองคลังแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย ราคาทุนของวัสดุสํารองคลังคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
วัสดุสํารองคลังแยกประเภทไดเปนวัสดุสํารองหลักและวัสดุสํารองทั่วไป วัสดุสํารองหลักเปนวัสดุท ี่ใชสําหรับอุปกรณเฉพาะใน
โรงไฟฟา และวัสดุสํารองทั่วไปใชกับอุปกรณอื่นทั่วไป
การตั้งคาเผื่อสําหรับวัสดุสาํ รองหลักจะคํานวณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปของวัสดุสํารองหลักหารดวยจํานวนปท ี่คงเหลื อ อ ยู
ตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ยกเวนวัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกิน
กวาหนึ่งปซึ่งจะไมมีการตั้งคาเผื่อการลาสมัยและเสื่อมคุณภาพแตจะมีการพิจารณามูลคาที่คาดวาจะได รั บ คื น ซึ่ ง คํ า นวณจาก
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชวัสดุสํารองหลักนั้น หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายวั ส ดุ
สํารองหลักนั้นหักดวยตนทุนจากการจําหนายวัสดุสํารองหลักนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ซึ่งในกรณีท ี่ราคาตามบัญชี สู ง กว า
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การตั้งคาเผื่อสําหรับวัสดุสํารองทั่วไปจะตั้งสํารองโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะหอายุของวัสดุ

2.9

เงินลงทุนทั่วไป
กลุมบริษัท จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัท ยอยและบริษัท ร ว ม แ ล ะส ว นไ ด เ สี ย ในกิ จ การร ว มค า
เปนสามประเภท คือ เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนทั่ว ไ ป การจั ด ประเ ภ ท ขึ้ น อ ยู กั บ
เปาหมายขณะลงทุน โดยฝายบริห ารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุ น แ ล ะท บท วน
การจัดประเภทอยางสม่ําเสมอ
• เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและผูบริห ารตั้งใจแนวแนพรอมกับมีความสามารถถือไ ว จ น
ครบกําหนด ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมห มุนเวียน เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันที่ในงบดุลก็จะแสดง
ไวในสินทรัพยห มุนเวียน
• เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเมื่ออัตราดอ กเ บี้ ย
เปลี่ยนแปลง ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมห มุนเวียน เวนแตกรณีท ี่ฝายบริห ารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงเวลาน อ ย
กวา 12 เดือนนับแตวันที่ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยห มุนเวียน หรือเวนแตกรณีท ี่ฝายบริห ารมีค วามจํ า เ ป น ที่
ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยห มุนเวียน
• เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเปนวันที่กลุมบริษัท ตกลงที่จะซื้อหรือ ขายเ งิ น ล งทุ น ต น ทุ น ขอ ง
เงินลงทุนใหรวมไปถึงตนทุนการจัดทํารายการ
เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลีย่ นแปลง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อางอิงจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย ผลสะสมของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอ ยู ใ น
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท เมื่อมีการขายเงินลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการดอยคาโดยแสดงเปนรายการ
กําไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
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2.9

เงินลงทุนทั่วไป (ตอ)
กลุมบริษัท จะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากวาราคาตามบัญชี ข อ ง
เงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัท จะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมแล ะ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุท ธิท ี่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรี ย บเ ที ย บกั บ ราคาตามบั ญ ชี ข อ ง
เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท กรณี ท ี่ จํ า ห น า ยเ งิ น ล งทุ น ที่ ถื อ ไ ว ใ น
ตราสารหนี้ห รือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว

2.10

สินทรัพยไมมีตัวตน

2.10.1

คาความนิยม
คาความนิยมแสดงถึงสวนของตนทุนการไดมาที่มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมขอ งเ งิ น ล งทุ น ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี ใ นส ว นแ บ ง ใน
สินทรัพยสุท ธิของบริษัท ยอยหรือกิจการรวมคา ณ วันที่ซื้อบริษัท ยอยหรือกิจการรวมคา คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัท
ยอยหรือกิจการรวมคาแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลรวม คาความนิยมจะตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตล อ ดอ ายุ ก าร
ใหประโยชน โดยฝายบริห ารเปนผูประมาณอายุการใหประโยชนของคาความนิยมซึ่งจะมีผลกระทบตอกลุ ม บริ ษั ท ณ เ วล าที่
ไดมาโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเติบโตและปจจัยอื่น ในบริ ษั ท ย อ ยแ ล ะ
กิจการรวมคาที่ไดมา
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาของกลุมบริษัท ใหตัดจําหนายตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟากับ การไ ฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แ ห ง
ประเทศไทย และสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภ าค (กปภ.) ภายในระยะเวลา 3.5 ป ถึง 25 ป
ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัท จะทบทวนวามีขอบงชี้ของการดอยคาที่มีตอคาความนิ ย มแ ต ล ะรายการที่ ไ ด
รับรูห รือไม เมื่อมีขอบงชี้ท ี่แสดงชัดเจนวาอาจเกิดการดอยคาขึ้น กลุมบริษัท จะประเมินวามูลคาของคาความนิยมจะไดรับคืนเต็ม
จํานวนหรือไม ทั้งนี้กลุมบริษัท จะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน

2.10.2

คาใชจายในการพัฒนาโครงการ
คาใชจายในการพัฒ นาโครงการรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนที่เกิดขึ้นของการพัฒ นาโครงการรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จในการประเมินความเปนไปไดท ั้งท างพาณิ ช ยกรรมแ ล ะ
ทางเทคโนโลยี และบันทึกในจํานวนไมเกินตนทุนที่สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ สวนรายจายการพัฒ นาอื่นรับรูเปนคาใชจา ย
เมื่อเกิดขึ้น ตนทุนการพัฒ นาโครงการที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถรั บ รู เ ป น สิ น ท รั พ ย ใ นงวดถั ด ไ ป
ตนทุนการพัฒ นาโครงการที่บันทึกเปนสินทรัพยจะเริ่มตัดจําหนายเมื่อเริ่มใชในการผลิตเพื่อพาณิชยกรรมโดยตัดจํา ห น า ยด ว ย
วิธีเสนตรงตลอดอายุโรงไฟฟา

17

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
2

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.11

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนท ี่ประมาณการ
ไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด
จํานวนป
โรงไฟฟา

15, 18, 20 และ 21

โรงผลิตน้ําประปาและทอสงน้ําประปา

30

อาคารและสิ่งปลูกสราง

10 และ 20

สถานียอยและระบบสงพลังงานไฟฟา

20 และ 21

เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและบํารุงรักษา
เครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตง และอุปกรณคอมพิวเตอร

5
3, 5 และ 10

ยานพาหนะ

5

วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งป จะบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยเมื่อมีการเบิกใชเพื่อการซอมบํารุงรักษาหลัก
และตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของวัสดุสํารองหลักดังกลาวซึ่งอยูระหวาง 6 ป ถึ ง 12 ป
สวนวัสดุสํารองหลักที่ถูกเปลี่ยนแทนจากการซอมบํารุงรักษาหลักจะถอดออกจากสินทรัพยแ ล ะบั น ทึ ก เ ป น วั ส ดุ สํ า รอ งคลั ง
ดวยราคาตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแทน
ในกรณีท ี่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีท ี่เกิดรายการขึ้ น ต น ทุ น ขอ งการปรั บ ปรุ ง ให ดี ขึ้ น อ ย า งเ ป น
สาระสําคัญจะรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยห ากมีความเปนไปไดคอนขางแนว า ประโยชน เ ชิ ง เ ศรษฐกิ จ ในอ นาคต
ที่จะกลับเขามาสูกลุมบริษัท จะมีมูลคาสูงกวาการใหประโยชนเดิมของสินทรัพยท ี่มีไวตั้งแตตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยทมี่ อี ยูใ นปจจุบนั
การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนท ี่เหลืออยูของสินทรัพยท ี่เกี่ยวของ
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไ ว
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมเงินมาใชในการซื้อหรือสรางอาคารและอุปกรณไดบนั ทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนขอ งสิ น ท รั พ ย นั้ น
ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมประกอบดวย
• ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมระยะยาว
• จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เกี่ยวกับการจัดการกูยืม และ
• ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งรับรูไดไมเกินตนทุนดอ กเ บี้ ย
ที่จายใหกับเงินกูในประเทศตามอัตราที่เปนอยูในสกุลเงินบาท
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2.12

การดอยคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยท ี่ไมเปนสินทรัพยท างการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน จะมีการทบทวน
การดอยคา เมื่อมีเหตุการณห รือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการ
ดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวา
ระหวางราคาขายสุท ธิเทียบกับมูลคาจากการใช เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล สินทรัพ ย จ ะถู ก
จัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปนหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาได
กลุมบริษัท ตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยท ี่กลุมบริษัท รับรูในงวดกอนที่ไมใชคาความนิยม เมือ่ ประมาณการ
ที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัท ไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว

2.13

สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณท ี่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเช า การเ งิ น
สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท ี่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุท ธิ ข อ งจํ า นวนเ งิ น ที่
ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใช จ า ยท างการเ งิ น
เพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจา ยทางการเงินจะ
บันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษั ท ตล อ ดอ ายุ ข อ ง
สัญญาเชา สินทรัพยท ี่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท ี่เ ช า ห รื อ อ ายุ ข อ ง
สัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเ ช า จะจั ด เ ป น
สัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุท ธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผู ใ ห เ ช า ) จะท ยอ ย
บันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปน
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท ี่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.14

เงินกูยืม
เงินกูยืมรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น ในเ วล าต อ มาจะ
วัดมูลคาเงินกูยืมดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (หักดวยตนทุนการจัดทํา
รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุ น เ ฉพาะบริ ษั ท
ตลอดชวงเวลาการกูยืม

2.15

ภาษีเงินได
กลุมบริษัท คํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑท ี่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงค า ง กลุ ม บริ ษั ท
มิไดบันทึกภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีท ี่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต
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2.16

ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัท จะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานเ มื่ อ เ กิ ด ภ าระผู ก พั น ใน
ปจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวา จะส ง ผล ให ต อ งใช
ทรัพยากรเพื่อจายชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อไดจายชําระประมาณ
การหนี้สินไปแลวหากแนใจวาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก

2.17

หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงในงบดุลดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด หากราคาขายของหุนทุนซื้อคืน
สูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืนใหรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน และหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซือ้
หุนทุนซื้อคืนใหนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหห มดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากกําไรสะสม

2.18

การรับรูรายได
รายไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา ประกอบดวยรายไดคาความพรอมจายและคาพลังงานไฟฟา รายไดคาความพรอมจายจะรับรูต าม
อัตราที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟา สวนรายไดคาพลังงานไฟฟาคํานวณจากปริมาณไฟฟาที่จายจริง รายไดตามสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟาและไอน้ํากับภาคอุตสาหกรรมรับรูเมื่อสงมอบและลูกคายอมรับการสงมอบนั้น รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สทุ ธิจากภาษี
ขายและสวนลด ทั้งนี้รายการขายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัท ไดตัดบัญชีแลวเพื่อจัดทํางบการเงินรวม
การรับรูรายไดของงานกอสรางอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานโดยวัดจากอัตราสวนจากตนทุนการกอสรางที่ท ําเสร็จจนถึงปจจุบนั
เทียบกับประมาณการตนทุนคากอสรางทั้งหมด รายไดจากการใหบริการอื่นๆ รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลวตาม
สัญญาหรือไดออกใบแจงหนี้แลว
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อเกิดสิท ธิท ี่จะไดรับเงินปนผลนั้น

2.19

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมหรืออยูภ ายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท ที่ท ําหนาที่ถือหุน บริษัท ยอย และกิจการที่เปน
บริษัท ยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมความถึง บริษัท รวมและบุคคลซึ่งถือ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิท ธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริห ารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานขอ ง
บริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุ ค คล ดั ง กล า ว
และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ ย วข อ งกั น แ ต ล ะรายการ กลุ ม บริ ษั ท คํ า นึ ง ถึ ง เ นื้ อ ห าขอ ง
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
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2.20

การจายเงินปนผล
เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการ
ของบริษัท ไดอนุมัติการจายเงินปนผล

2.21

รายงานขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซึ่งจํ า แ นกข อ มู ล ท างการเ งิ น ตามส ว นงาน
ภูมิศาสตร

3

งบกระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน แสดงรวมอยูในงบกระแสเงินสดในสวนของกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน เนื่องจากเงินสดรับจากการขายกระแสไฟฟาจําเปนตองนําไปสํารองเปนเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
ที่ใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7

4

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ประเทศไทย
บาท
บาท
รายไดจากการขายและบริก าร
ตนทุนขายและบริก าร
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
คาใชจา ยในการบริหารและ
คาตอบแทนกรรมการ
รายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
สวนแบง ผลกําไรในบริษัทรวมและสวน
ไดเสียในกิจการรวมคา
ดอกเบี้ยจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของ
ผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน

ประเทศฟลิปปนส
บาท

งบการเงินรวม
บาท

17,344,316,802
(8,807,427,703)
8,536,889,099

-

676,404,625
(152,915,137)
523,489,488

18,020,721,427
(8,960,342,840)
9,060,378,587

(1,533,987,302)
914,934,146
991,751,315
8,909,587,258

(51,749,345)
2,947,023
(222,960,228)
(271,762,550)

(85,912,966)
85,169,417
(2,563,433)
520,182,506

(1,671,649,613)
1,003,050,586
766,227,654
9,158,007,214

43,684,263
(1,485,515,075)
7,467,756,446
(1,135,199,488)

(271,762,550)
-

(71,522,816)
448,659,690
(141,974,815)

43,684,263
(1,557,037,891)
7,644,653,586
(1,277,174,303)

6,332,556,958
169,784,330
6,162,772,628

(271,762,550)
(271,762,550)

306,684,875
161,875,254
144,809,621

6,367,479,283
331,659,584
6,035,819,699

66,747,910,449

3,350,965,725

1,787,354,502

71,886,230,676

21

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
4

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

5

ประเทศฟลิปปนส
บาท

งบการเงินรวม
บาท

รายไดจากการขายและบริก าร
ตนทุนขายและบริก าร
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
คาใชจา ยในการบริหารและ
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการตัด จําหนาย
คาใชจา ยในการพัฒนาโครงการ
รายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
สวนแบง ผลกําไรในบริษัทรวมและ
สวนไดเสี ยในกิจการรวมคา
ดอกเบี้ยจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี เงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของผูถือ
หุนสวนนอย
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

15,220,370,764
(7,857,191,432)
7,363,179,332

-

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

16,022,283,753
(8,151,188,380)
7,871,095,373

(1,125,863,309)

(220,994,071)

(100,143,921)

(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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน สด
รายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สวนใหญเปนเงินลงทุนระยะสั้นในตั๋ ว สั ญ ญ าใช เ งิ น ประเ ภ ท ครบ
กําหนดภายในสามเดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 5.25 ตอป (พ.ศ. 2548 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ
4.15 ตอป)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
6

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงินของกลุมบริษัท สวนใหญประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 730 ลานบาทมี อั ต ราดอ กเ บี้ ย ร อ ยล ะ 0.50
ถึงรอยละ 6.25 ตอป (พ.ศ. 2548 จํานวน 676 ลานบาทมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 4.15 ตอป)
หลักทรัพยในความตองการของตลาด

หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด
7

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

96,553,893
5,720,541

52,887,054
4,286,776

62,696,174
5,720,541

55,002,814
4,286,776

102,274,434

57,173,830

68,416,715

59,289,590

เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน
บริษัทยอยของบริษัท
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
และบริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกูและมีไวเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตน
และจายดอกเบี้ยที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งปและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาว
กันจากรายไดคาขายไฟฟา ในระหวางไตรมาสที่สามและสี่ของป พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไ ด จ า ยชํ า ระคื น
เงินกูยืมทั้งจํานวนใหแกเจาหนี้เงินกู ดังนั้น บริษัท ยอยดังกลาวไมตองสํารองเงินในบัญชีห ลักประกันตามเงื่ อ นไ ขขอ งสั ญ ญ า
เงินกูอีกตอไป ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันจึงเป น
เฉพาะของบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด และบริษัท ทีแอลพี โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ ย ขอ งบริ ษั ท ย อ ยทั้ ง ส อ งแ ห ง มี
จํานวนรวม 295 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 760 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินลงทุน ระยะสั้ น
และระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 1,957 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํา นวน 2,650 ล า นบาท ) เ ป น ยอ ด
บัญชีซึ่งตองมีไวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู อยางไรก็ตาม เงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชได ห ลั ง จาก
ไดรับอนุมัติจากเจาหนี้เงินกูแลว
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
7

เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ)
บริษัทยอยของบริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกั น ขอ งกั ล ฟ จํ า นวน 2,120 ล า นบาท ( วั น ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 691 ลานบาท) เปนของบริษัท ยอยหาแหงของกัลฟ ซึ่งเปนเงินสํารองภายใตสัญญาเ งิ น กู ยื ม แ ล ะ
สัญญาที่เกี่ยวของกับการจัดหาแหลงเงินกูใหมเพื่อทดแทนแหลงเงินกูเดิมโดยการออกหุนกูของกลุมบริษัท ยอยสามแหงตามที่
กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 16 และ 17 เงินสํารองเหลานี้กันจากรายไดคาขายกระแสไฟฟา โดยที่บริษัท ยอยทั้งหาแหง ดั ง กล า ว
สามารถถอนเงินฝากในบัญชีเพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติไดเมื่อไดรับอนุมัติจากเจาหนี้เงิ น กู แ ล ว ในกรณี ท ี่
บริษัท ยอยเหลานี้อยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟาและยังไมมีรายไดจากการขายกระแสไฟฟา เงินฝากสวนใหญจะเปนเงินที่ได
จากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและเงินทุนจากผูถือหุนและนําไปใชจายชําระคากอสรางแ ล ะค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ขอ งโครงการ
โดยบริษัท ยอยเหลานี้จะเริ่มสํารองเงินที่ใชเปนหลักประกันตามสัญญาเงินกูเมื่อเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย
เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินตราตางประเ ท ศจํ า นวนเ ที ย บเ ท า
เงินบาทจํานวน 87 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.09 ถึงรอยละ 5.32 ตอป (พ.ศ. 2548 จํา นวน 192 ล า นบาท มี อั ต รา
ดอกเบี้ยรอยละ 1.38 ถึงรอยละ 4.17 ตอป) และเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินบาทจํานวน 4,353 ลานบาท
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ถึง รอยละ 5.25 ตอป (พ.ศ. 2548 จํานวน 4,231 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอ ยล ะ
6.5 ตอป)
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท ี่ถือจนครบกําหนด
- สวนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป
- สวนที่ถึงกําหนดรับชําระเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

26,000,000
-

26,000,000
26,000,000

26,000,000

52,000,000
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
8

ลูกหนี้การคา สุทธิ

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

363,698,782
-

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

-

-

ลูกหนี้การคา สุท ธิ

363,698,782

304,987,351

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหตามอายุห นี้ท ี่คางชําระไดดังนี้

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

268,146,296
54,227,854
13,643,114
16,735,636
10,945,882
363,698,782
-

236,964,074
22,715,081
35,563,201
5,565,774
7,514,221
308,322,351
(3,335,000)

-

-

ลูกหนี้การคา สุท ธิ

363,698,782

304,987,351

-

-

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

395,818,686

392,031,468

-

-

หัก คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย

1,460,355,141
1,962,344,438
71,389,657
3,889,907,922
(224,221,156)

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

-

-

วัสดุสํารองคลัง สุท ธิ

3,665,686,766

3,836,351,893

-

-

ไมเกินกําหนด
เกินกําหนดต่ํากวา 3 เดือน
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน

9

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ

น้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุสํารองหลัก
- วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงาน
เกินกวาหนึ่งป
- วัสดุสํารองหลักอื่น
วัสดุสํารองทั่วไป
วัสดุสํารองระหวางทาง

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

25

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
10

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่น

หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาด
ตราสารทุนอื่น
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่น
11

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

221,564,339
1,905,222,903
822,954,491

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

291,009,133
1,905,222,903
807,340,485

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

2,949,741,733
2,300,000

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

3,003,572,521
2,300,000

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

2,952,041,733

2,859,356,538

3,005,872,521

2,868,297,503

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ
งบการเงิน รวม

เงินลงทุนในบริษัท ยอย
เงินลงทุนในบริษัท รวม
สวนไดเสียในกิจการรวมคา
หัก คาเผื่อการดอยคา
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุท ธิ
รวมเงินลงทุนในบริษัท ยอยและบริษทั รวม
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุท ธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

พ.ศ. 2549
บาท

พ.ศ. 2548
บาท

428,645,550
6,654,469,880
6,654,469,880

395,380,955
7,960,213
7,960,213

16,054,704,934
12,762,944,908
(394,406,165)
12,368,538,743

19,948,460,774
4,447,569,057
(394,406,165)
4,053,162,892

7,083,115,430

403,341,168

28,423,243,677

24,001,623,666

26

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัท ยอยและบริษัท รวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังนี้

ราคาตามบัญชีตนป สุท ธิ
สวนแบงผลกําไรในบริษัท ยอยและบริษัท รวม
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา
เงินปนผลรับจากบริษัท ยอยและกิจการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาดที่มีไวเผื่อขายของบริษัท ยอย
การไดมาซึ่งกิจการรวมคา (หมายเหตุฯ ขอ 28)
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา
การลดทุนของบริษัท ยอย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท ที่อยูในตางประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายป สุท ธิ

งบการเงิน รวม
บาท

พ.ศ. 2549
งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท

403,341,168

24,001,623,666

43,684,263
(8,910,001)

6,227,274,235
(5,496,475,977)

6,645,000,000
7,083,115,430

233,915
6,645,000,000
1,624,655,000
(4,517,800,000)
(61,267,162)
28,423,243,677

อัตรารอยละของการถือเงินลงทุนในบริษัท ยอยและบริษัท รวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาไมมีการเปลี่ยนแปลงตัง้ แตป พ.ศ. 2548
ยกเวนการซื้อสวนไดเสียในกิจการรวมคาใหมตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 28

27

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัท ยอย
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัท ยอยมีดังตอไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
ประเภทธุรกิจ

บริษัทยอ ยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรว ิส
จํากัด และบริษัท ยอยและกิจการรว มคา
- บริษัท ยอย
- บริษทั พลังงานการเกษตร จํากัด
- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด
- กิจการรว มคา

ผลิตไฟฟา
ผลิตไฟฟา
ใหบ ริการรับ จาง ซอมแซม
และรับ จางเดิน เครื่องจัก ร
โรงไฟฟา

ทุนชํา ระแลว อัตรารอ ยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสี ย
พันบาท ของหุนที่ถือ
พันบาท
พันบาท
(รวมสัดสว นการล งทุน
ทางออม)
4,702,200
4,850,000
400,000

ซื้อ/ขาย ขนสงเชื้อเพลิง
จากเศษวัสดุธรรมชาติ
ผลิตน้ําประปา

- บริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรว ิส รับ จางเดินเครื่องจักร
จํากัด
โรงไฟฟา
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
และบริษัท ยอย
พลังงานไฟฟาโดยใช
วัตถุดิบ ธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิง
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด
ผลิตไฟฟาที่ใ ชเชื้อเพลิง
จากแกลบ
บริษัท ไทยแอลเอ็นจีเพาเวอร จํากัด
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
และบริษัท ยอย
พลังงาน
- บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด
ผลิตไฟฟา
บริษัทยอ ยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ British Vir gin Is lands
EGCO International B.V.I
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
พลังงาน

99.99
99.99
99.99

4,702,200
4,850,000
400,0 00

6,574,918
6,281,442
1,065,807

เงินปนผล
พันบาท

2,743,716
2,343,411
-

99.99
70.00

24,176

50.00
175,0 00

74.00

129,5 00

196,3 84

88,003

95.00
513,000

100.0 0

513,0 00

499,1 70

148,5 85

1,060,000

80.00

424,0 00

689,7 82

148,5 85

-

99.99

-

747,2 02

11,018,7 00

16,054,7 05

5,496,476

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินปนผลคางรับในงบการเงินเฉพาะบริษัท มีจํานวน 1,509 ลานบาท
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัท ยอยทีเ่ กิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังนี้
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ซึ่งเปนบริษัท ยอยของบริษัท ไดลดทุนจดทะเบียนจากหุน สามัญ
จํานวน 922 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวห ุนละ 10 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 922 ลานหุ น มี มู ล ค า ตราไ ว ห ุ น ล ะ 5.10 บาท
โดยบริษัท ถือหุนตามสัดสวนการลงทุนเดิม

28

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัท ยอย (ตอ)
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัท ยอยมีดังตอไปนี้ (ตอ)

ประเภทธุรกิจ

บริษัทยอ ยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด เซอ รว ิส
จํากัด บริษัท ยอย และกิจการรว มคา
- บริษัท ยอย
- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด

ผลิตไฟฟา
ผลิตไฟฟา
ใหบ ริการรับ จาง ซอมแซม
และรับ จางเดิน เครื่องจัก ร
โรงไฟฟา

ทุนชํา ระแลว อัตรารอ ยละ
พันบาท ของหุนที่ถือ
(รวมสัดสว นการล งทุน
ทางออม)
9,220,000
4,850,000
400,000

ซื้อ/ขาย ขนสงเชื้อเพลิง
จากเศษวัสดุธรรมชาติ
ผลิตน้ําประปา

- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด
- กิจการรว มคา
- บริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรว ิส รับ จางเดินเครื่องจักร
จํากัด
โรงไฟฟา
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
และบริษัท ยอย
พลังงานไฟฟาโดยใช
วัตถุดิบ ธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิง
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด
ผลิตไฟฟาที่ใ ชเชื้อเพลิง
จากแกลบ
บริษัท ไทยแอลเอ็นจีเพาเวอร จํากัด
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
และบริษัท ยอย
พลังงาน
- บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด
ผลิตไฟฟา
บริษัทยอ ยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ British Vir gin Is lands
EGCO International B.V.I
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
พลังงาน

99.99
99.99
99.99

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสี ย
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท
พันบาท

9,220,000
4,850,000
400,0 00

10,891,2 45
6,168,968
900,9 85

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

99.99
70.00

11,223

50.00
175,0 00

74.00

129,5 00

186,7 19

12,651

95.00
513,000

100.0 0

513,0 00

503,0 17

130,0 10

1,060,000

80.00

424,0 00

633,2 15

275,4 81

-

99.99

-

664,3 12

-

15,536,5 00

19,948,4 61

4,254,974

29

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.2

เงินลงทุนในบริษัท รวม
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัท รวมซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย มีดังตอไปนี้

ประเภทธุรกิจ
บริษัท อมตะ-เอ็กโกเพาเวอร จํากัด

11.3

ผลิตไฟฟา

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย
พันบาท
พันบาท

อัตรารอ ยละ
ของหุนที่ถือ

วิธีราคาทุน
พันบาท

พ.ศ. 2549
วิธีสวนไดเสีย
พันบาท

14.85

200,475

428,646

200,475

395,381

200,475

428,646

200,475

395,381

สวนไดเสียในกิจการรวมคา
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปนี้

ประเภทธุรกิจ
กิจ การรว มคา ที่จ ัดตั้งขึ้นใ นประเทศไ ทย
รับจางเดินเครื่อ งจักรโรงไฟฟา
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก
เซอรวิส จํากัด
บริษัท บีแ อลซีพี เพาเวอร จํากัด
ผลิตไฟฟา
(บีแ อลซีพี) (หมายเหตุฯ ขอ 28)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2548
วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย
พันบาท
พันบาท

อัตรารอ ยละ
ของหุนที่ถือ

วิธีราคาทุน
พันบาท

พ.ศ. 2549
วิธีสวนไดเสีย
พันบาท

50.00

1,000

9,470

1,000

7,960

50.00

6,645,000
6,646,000

6,645,000
6,654,470

1,000

7,960

เงินลงทุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรวิส จํากัด บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํางบการเ งิ น รวม
โดยวิธีรวมตามสัดสวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 เนื่องจากงบการเงินของกิจการร ว มค า ดั ง กล า วไ ม มี
นัยสําคัญตอกลุมบริษัท

30

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.3

สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ)
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปนี้ (ตอ)

ประเภทธุรกิจ
กิจ การรว มคา ที่จ ัดตั้งขึ้นใ นประเทศไ ทย
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็ก
โก เจดี) และบริษัทรวมและกิจการรวมคา
- บริษัทรวม
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด

ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางด านธุ รกิจพลังงานไฟฟา

ทุนชํา ระแลว
พันบาท

อัตรารอ ยละ
ของหุนที่ถือ

696,7 20

50.00

ผลิตไฟฟา

29.70

ผลิตไฟฟา

30.00

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล
พันบาท
พันบาท
พันบาท

348,3 60

721,4 19

-

- กิจการรวมคา
- บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง)
จํากัด
บริษัท กัล ฟอ ิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัล ฟ)

ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงาน
ไฟฟา
ผลิตไฟฟา

บริษัท บีแ อลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแ อลซีพี)
กิจ การรว มคา ที่จ ัดตั้งขึ้นใ นประเทศฟลิป ปนส
Conal Holdings Corporation (Conal)
ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
หัก คาเผื่อ การดอยคา

7,4 98,695

50.00

4,7 36,675

4,649,547

-

5,484,400

50.00

6,645,000

6,645,000

-

729,320

40.00

1,002,467

746,9 79

82,890

12,732,5 02
12,732,5 02

12,762,9 45
(394,406)
12,368,5 39

82,890
82,890
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.3

สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ)
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปนี้ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548

ประเภทธุรกิจ

ทุนชํา ระ
แลว
พันบาท

อัตรารอ ยละ

วิธีราคาทุน

เงินปนผล

พันบาท

วิธีสวนได
เสีย
พันบาท

ของหุนที่ถือ

696,7 20

50.00

348,360

597,0 38

-

พันบาท

กิจ การรว มคา ที่จ ัดตั้งขึ้นใ นประเทศไ ทย
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด
(เอ็กโก เจดี)
- บริษัทรวม
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด
- กิจการรวมคา
- บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด
บริษัท กัล ฟอ ิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัล ฟ)
กิจ การรว มคา ที่จ ัดตั้งขึ้นใ นประเทศฟลิป ปนส
Conal Holdings Corporation (Conal)

หัก คาเผื่อ การดอยคา

ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ผลิตไฟฟา

29.70

ผลิตไฟฟา
ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา

5,874,040

30.00
50.00

3,112,020

3,076,508

-

ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา

729,3 20

40.00

1,002,467

774,0 23

56,002

4,462,847
4,462,847

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

56,002
56,002

การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังนี้
กิจการรวมคากัลฟ
(ก)

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 บริษัท ยอยของกัลฟไดออกหุนเพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 4.13 ล า นหุ น โดยมี มู ล ค า ตราไ ว แ ล ะ
จําหนายในอัตราหุนละ 10 บาท กลุมบริษัท ไดซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม

(ข)

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 บริษัท ยอยอีกแหงหนึ่งของกัลฟไดเรี ย กชํ า ระค า หุ น เ พิ่ ม เ ติ ม สํ า ห รั บ หุ น จํ า นวน 24.7
ลานหุนในอัตราหุนละ 7.30 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 180 ลานบาท กลุมบริษัท ไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดั ง กล า ว
ตามสัดสวนการลงทุนเดิม

(ค)

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 18 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุน ละ 10 บาท
บริษัท ไดซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม

(ง)

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 บริษัท ยอยอีกแหงหนึ่งของกัลฟไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 24.7 ลานหุน
ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 3 ลานบาท กลุมบริษัท ไดซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม

(จ)

บริษัท ยอยแหงหนึ่งของกัลฟไดจดทะเบียนเ ลิ ก บริ ษั ท กั บ กระท รวงพาณิ ช ย เ มื่ อ วั น ที่ 31 สิ ง ห าคม พ.ศ. 2549
(ดูรายละเอียดในหมายเหตุขอฯ 31)

(ฉ)

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 307 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุน ล ะ
10 บาท บริษัท ไดซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม

32

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.3

สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังนี้ (ตอ)
กิจการรวมคาเอ็กโก เจดี
(ก) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 5 ลานหุน ในอัตรา
หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ลานบาท กลุมบริษัท ไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม
(ข) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 5 ลานหุน ในอัตรา
หุนละ 15 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 75 ลานบาท กลุมบริษัท ไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม
(ค) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 5 ลานหุน ในอัตรา
หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ลานบาท กลุมบริษัท ไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม

11.4

หนี้สินสุท ธิในกิจการรวมคา
ในไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2548 บริษัท ไดลงนามในสัญญาใหการสนับสนุนทางการเ งิ น จํ า นวน 94 ล า นดอ ล ล าร ส ห รั ฐ ฯ
แก Nam Theun 2 Power Company Limited ซึ่งเปนกิจการรวมคาของบริษัท บริษัท บันทึกบัญชีสําหรับสวนไดเสี ย ในกิ จ การ
รวมคาตามวิธีสวนไดเสียตามสัดสวนการถือหุนตอสวนของผูถือหุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท ดังนั้น บริษัท ไดรับรูขาดทุนสะส ม
เกินทุนจํานวน 620 ลานบาทของกิจการรวมคาดังกลาวในงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
เพื่อแสดงภาระผูกพันดังกลาว (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 493 ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินสุท ธิท ี่เกิดจากสวนไดเสียในกิจ การร ว มค า ในงบการเ งิ น เ ฉพาะบริ ษั ท สํ า ห รั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
ราคาตามบัญชีตนป สุท ธิ
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับป
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท ที่อยูในตางประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายป สุท ธิ

(492,562,122)
(271,762,549)
144,563,497
(619,761,174)

33

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.4

หนี้สินสุท ธิในกิจการรวมคา (ตอ)
มูลคาของหนี้สินสุท ธิในกิจการรวมคาซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดังนี้

ประเภทธุรกิจ
Nam Theun 2 Power Company
Limited

ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางการกอสราง)

ประเภทธุรกิจ
Nam Theun 2 Power Company
Limited

11.5

อัตราร อยละ
ของหุนที่ถือ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท
พันบาท

25.00

อัตราร อยละ
ของหุนที่ถือ

ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางการกอสราง)

753,249

(619,761)

-

753,249

(619,761)

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2548
วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท
พันบาท

25.00

753,249

(492,562)

-

753,249

(492,562)

-

สวนแบงของกลุมบริษัท ในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังนี้
สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท เอ็ กโกรวมทุนและพัฒนา จํา กัด (เอ็กโก เจดี)
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒ นา จํากัด เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัท กับบริษัท เชฟรอน บางปะกง เพาเวอร โฮล ดิ้ ง จํ า กั ด
กิจการรวมคาอยูภ ายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัท มีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 50
สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ)
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) เปนกิจการรวมคาระหวางบริ ษั ท กั บ Electric Power Development Company
Limited (EPDC) กิจการรวมคาอยูภ ายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัท มีสวนไดเสียในกิ จ การร ว มค า ใน
สัดสวนรอยละ 50
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Conal Holdings Corporation (Conal)
Conal Holdings Corporation (Conal) เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัท กับ Alsons Consolidated Resources, Inc. กิจการรวมคา
อยูภ ายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัท มีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 40

34

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.5

สวนแบงของกลุมบริษัท ในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ)
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC)
Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) เปนกิจการร ว มค า ระห ว า ง Government of Lao PDR via Lao Holding
State Enterprise (LHSE), EDF lnternational (EDFI), Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) และบริษัท
กิจการรวมคาอยูภ ายใตสัญญารวมคาระหวางผูรวมคาสี่ราย โดยกลุมบริษัท มีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 25
รายการดังที่ไดแสดงตอไปนี้เปนสวนแบงของกลุมบริษัท ในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา ซึ่งรวมอยูใน
งบการเงินรวม

บริษัท เอ็กโกรวมทุน
และพัฒนา จํา กัด
ลานบาท
งบดุล
สินทรัพยห มุนเวียน
สินทรัพยไมห มุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมห มุนเวียน
สินทรัพยสทุ ธิ

133
1,066
(102)
(376)
721

ลานบาท
งบกําไรขาดทุน
รายได
คาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) สุท ธิ
สัดสวนการรวมทุนกิจการรวมคา (รอยละ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
Nam Theun 2
บริษัท กัลฟ
อิเล็คตริก Conal Holdings Power Company
Limited
Corporation
จํากัด (มหาชน)
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

3,125
17,445
(1,557)
(14,797)
4,216

846

50
3,301
(440)

941
(294)
(383)
1,110

(3,531)
(620)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

435
(311)
124

3,464
(3,509)
(45)

762
(617)
145

3
(275)
(272)

50

50

40

25

35

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
11

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

11.5

สวนแบงของกลุมบริษัท ในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ)

บริษัท เอ็กโกรวมทุน
และพัฒนา จํา กัด
ลานบาท
งบดุล
สินทรัพยห มุนเวียน
สินทรัพยไมห มุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมห มุนเวียน
สินทรัพยสทุ ธิ

146
876
(111)
(314)
597

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
บริษัท กัลฟ
Nam Theun 2
อิเล็คตริก Conal Holdings Power Company
จํากัด (มหาชน)
Corporation
Limited
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

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

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

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

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

งบกําไรขาดทุน
รายได
คาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) สุท ธิ
สัดสวนการรวมทุนกิจการรวมคา (รอยละ)

ลานบาท

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 จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547
12

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ
งบการเงิน รวม

ที่ดิน
บาท

อาคารและ
สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท

โรงไฟฟา สถานียอ ยและ
ระบบสงพลังงานไฟฟา และ
โรงผลิตน้ํา ประปา
บาท

อุปกรณ
สํา นัก งานและ
ยานพาหนะ
บาท

งานระหวา งกอสรา ง
บาท

รวม
บาท

1,896,260,2 62
1,896,260,2 62

3,583,668,7 90
(1,634,936,975)
1,948,731,8 15

42,945,5 30,267
(19,763,215,6 89)
(13,000,000)
23,169,3 14,578

551,7 41,349
(373,415,9 02)
178,3 25,447

7,556,460,3 83
7,556,460,3 83

56,533,6 61,051
(21,771,568,5 66)
(13,000,000)
34,749,0 92,485

1,896,260,2 62

1,948,731,8 15

23,169,3 14,578

178,3 25,447

7,556,460,3 83

34,749,0 92,485

(630,359)
32,826,6 09
(7,752,127)
-

(207,799)
4,402,294
43,860,2 34

1,920,704,3 85

(182,426,8 53)
1,814,359,6 91

(55,221,480)
785,3 87,135
737,5 40,713
(422,944,7 60)
(31,001,974)
28,606,2 34
(14,755,212)
2,500,000
(2,313,105,736)
21,886,3 19,498

(1,332,641)
71,598,0 35
(6,893,627)
132,000
(59,360,958)
182,4 68,256

(251,458,1 55)
9,071,141,5 57
(860,216,7 80)
(72,598,468)
15,443,3 28,537

(308,850,4 34)
9,965,355,6 30
737,5 40,713
(422,944,7 60)
(905,864,5 08)
(14,755,212)
2,500,000
(2,554,893,547)
41,247,1 80,367

1,920,704,3 85
1,920,704,3 85

3,624,085,7 83
(1,809,726,092)
1,814,359,6 91

43,483,9 87,936
(21,587,168,4 38)
(10,500,000)
21,886,3 19,498

601,3 89,711
(418,921,4 55)
182,4 68,256

15,443,3 28,537
15,443,3 28,537

65,073,4 96,352
(23,815,815,9 85)
(10,500,000)
41,247,1 80,367

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคา
ราคาตามบัญ ชี สุท ธิ
สํา หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ราคาตามบัญ ชีตนป สุท ธิ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท
ที่อยูใ นตางประเทศ
ซื้อสินทรัพย
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย
โอนวัสดุสํารองคลังออกจากสินทรัพย
จําหนาย สุท ธิ
โอนสินทรัพย
จัดประเภทรายการ
กลับ รายการคาเผื่อการดอยคา (หมายเหตุฯ ขอ 21)
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 21)
ราคาตามบัญ ชีป ลายป สุท ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคา
ราคาตามบัญ ชี สุท ธิ

37

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
12

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
อุปกรณสํ านักงาน
และยานพาหนะ
รวม
บาท
บาท

ที่ดิน
บาท

อาคารและ
สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท

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 สุท ธิ

284,429,029

401,311,420

52,818,796

738,559,245

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ราคาตามบัญชีตนป สุท ธิ
284,429,029
ซื้อสินทรัพย
จําหนาย / โอนสินทรัพย สุท ธิ
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 21)

401,311,420
(29,918,029)

52,818,796
18,298,206
(1,032,810)
(17,549,985)

738,559,245
18,298,206
(1,032,810)
(47,468,014)

ราคาตามบัญชีปลายป สุท ธิ

284,429,029

371,393,391

52,534,207

708,356,627

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม

284,429,029
-

619,473,510
(248,080,119)

226,189,701
(173,655,494)

1,130,092,240
(421,735,613)

ราคาตามบัญชี สุท ธิ

284,429,029

371,393,391

52,534,207

708,356,627

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 20,165 ลานบาท ไดจดจํานองและจํานําเพื่อเป น ห ลั ก ท รั พ ย
ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามหมายเหตุฯ ขอ 16 และ 17 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 27,570 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัท มีรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซื้ออุปกรณสําหรับโรงไฟฟาที่ถือ
เปนภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมเปนจํานวน 124.13 ลานดอลลารสหรัฐฯ 9.67 ลานยูโ ร 27.44 ล า นส วิ ส ฟรั ง ก
และ 748.52 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 193.69 ลานดอลลารสหรัฐฯ 18.62 ลานเยน 37.11 ลานยูโร 98.50
ลานสวิสฟรังก และ 1,275.45 ลานบาท)
ตนทุนการกูยืมของกลุมบริษัท จํานวน 1,434.77 ลานบาท (พ.ศ. 2548 จํานวน 403.62 ล า นบาท ) เ กิ ด จากเ งิ น กู ยื ม ที่ ยื ม มา
โดยเฉพาะเพื่อสรางโรงไฟฟาใหม และไดบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยในระหวางปซึ่ง รวมอ ยู ใ นรายการซื้ อ สิ น ท รั พ ย ใ น
งบการเงินรวม กลุมบริษัท ใชอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนรอยละ 4.21 ถึงรอยละ 10.09 ในการคํานวณตนทุนทีร่ วมเปนราคาทุนของสินทรัพย
อัตราการตั้งขึ้นเปนทุนดังกลาวเปนอัตราตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงจากเงินกูยืมที่นํามาใชเปนเงินทุนในการกอสรางโรงไฟฟา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ราคาตามบัญชีกอ นหักคาเสือ่ มราคาสะสมของอุปกรณซึ่งหักคาเสื่อมราคาทัง้ จํานวนแลว แตยงั คง
ใชงานอยูมี จํานวน 455.59 ลานบาทและ 153.38 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริษัท ตามลําดั บ
(พ.ศ. 2548 จํา นวน 393.95 ลานบาทและ 149.60 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ)

38

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
13

คาความนิยม สุทธิ

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

ราคาตามบัญชีตนป สุท ธิ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่อยูในตางประเทศ
การตัดจําหนาย (หมายเหตุฯ ขอ 21)
ราคาตามบัญชีปลายป สุท ธิ

1,082,825,603
(207,203)
(67,786,165)
1,014,832,235

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่อยูในตางประเทศ
หัก คาตัดจําหนายสะสม
คาเผื่อการดอยคา
ราคาตามบัญชี สุท ธิ

2,087,062,580
6,393,004
(640,930,992)
(437,692,357)
1,014,832,235

2,087,062,580
6,600,207
(573,144,827))
(437,692,357)
1,082,825,603

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

คาความนิยมจํานวน 333 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อสวนไดเสีย ร อ ยล ะ 40 ในบริ ษั ท ย อ ยขอ งกิ จ การร ว มค า แ ห ง ห นึ่ ง
จากผูรวมคารายอื่นตั้งแตป พ.ศ. 2546 ยังมิไดมีการตัดจําหนายเนื่องจากบริษัท ยอยดังกลาวยังอยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟา
14

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ

เงินมัดจํา
ภาษีขอคืน
เงินจายลวงหนาคากอสราง
ที่ดินสําหรับโครงการโรงไฟฟาบอนอก
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
สิท ธิในการประกอบธุรกิ จโรงไฟฟา
อื่นๆ
หัก คาเผื่อการดอยคา

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

18,275,708
8,229,543
1,942,810
347,828,180
207,516,340
310,339,218
249,193,772
1,143,325,571
(59,628,180)

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)

11,490,172
8,229,543
207,516,340
5,267,320
232,503,375
-

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

1,083,697,391

932,752,880

232,503,375

192,250,881

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

39

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
15

เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

Electric Power Development Co., Ltd
- สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
- เงินกูยืมระยะยาว

50,000,000
-

11,915,049
125,000,000

-

-

รวมเงินกูยืมจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา

50,000,000

136,915,049

-

-

เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5 รอยละ 5.25 และรอยละ 5.75 ตอป สําหรับสามปแ รกแ ล ะอั ต รา
ดอกเบี้ย สําหรับเงินฝากประจําบวกอัตราสวนเพิ่มสําหรับปตอๆ ไป โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทุกปและจายคืนดอกเบีย้ ทุกเดือน
ในระหวางป พ.ศ. 2549 กิจการรวมคาของบริษัท ไดจายชําระหนี้บางสวนใหแกผูรวมทุนก อ นกํ า ห นด โดยไ ม มี ค า ใช จ า ยใน
การจายชําระหนี้กอนกําหนด
16

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมดังตอไปนี้

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

สวนของเงินกู ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชํ าระภายในหนึ่งป สุทธิ
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
1,657,271,378
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส
13,237,693
เงินกูยืมสกุลเงินบาท
95,377,568
เงินกูยืมสกุลเงินเยน
29,590,396
(8,164,234)
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี
1,787,312,801

2,653,911,948
13,947,858
636,343,628
33,973,793
(6,801,660)
3,331,375,567

-

-

9,433,082,857
25,665,604
7,873,086,795
266,930,034

9,510,264,096
40,990,349
5,775,744,917
340,445,720

-

-

(527,867,714)
17,070,897,576

(576,996,424)
15,090,448,658

-

-

18,858,210,377

18,421,824,225

-

-

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส
เงินกูยืมสกุลเงินบาท
เงินกูยืมสกุลเงินเยน
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู
รอตัดบัญชี สุท ธิ

รวมเงินกูยืมระยะยาว สุท ธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
16

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ)
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท หลังบันทึกผลของสัญ ญ าแ ล กเ ปลี่ ย นอั ต รา
ดอกเบี้ยคืออัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมสกุลเงินดอลลารส ห รั ฐ ฯ ร อ ยล ะ 8.74 ต อ ป ส กุ ล เ งิ น เ ยนร อ ยล ะ 2.79 ต อ ป
สกุลเงินเปโซฟลิปปนส รอยละ 14.31 ตอป และสกุลเงินบาทรอยละ 7.38 ตอป
เงินกูยมื ระยะยาวเปนเงินกูยืมที่มีห ลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟาและ
จํานําอุปกรณของบริษัท ยอยและกิจการรวมคา นอกจากนี้ บริษัท ยอยและกิจการรวมคาตองกันเงิ น สํ า รอ งเ พื่ อ การชํ า ระคื น
เงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดั ง กล า ว
กันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7) อีกทั้งบริษัท ยอยและกิจการรวมคาไดโอนสิท ธิ์ในสั ญ ญ าซื้ อ ขาย
ไฟฟา สัญญาซื้อขายทรัพยสิน สัญญาการบํารุงรักษาหลักและกรมธรรมประกันภัยใหกับเจาห นี้ เ งิ น กู เ พื่ อ เ ป น ห ลั ก ประกั น
ตามเงื่อนไขภายใตสัญญาเงินกู
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท หลั ง บั น ทึ ก ผล ขอ งสั ญ ญ าแ ล กเ ปลี่ ย นอั ต ราดอ กเ บี้ ย
มีดังตอไปนี้

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

เงินกูยืมระยะยาว สุท ธิ
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว

10,903,116,306
7,955,094,071

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

-

-

รวมเงินกูยืมระยะยาว สุท ธิ

18,858,210,377

18,421,824,225

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท สามารถวิเคราะหไดดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ราคาตามบัญชีตนป สุท ธิ
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
การจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม
การตัดจําหนายคาธรรมเนียม
ในการจัดหาเงินกูยืม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ของบริษัท ที่อยูในตางประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายป สุท ธิ

งบการเงิน รวม
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท

18,421,824,225
10,859,135,436
(9,433,764,477)
(645,598,191)
(139,839,674)

-

94,596,790

-

(298,143,732)
18,858,210,377

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
16

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ)

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ก) บริษัท ยอยของบริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
ในระหวางไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ ทั้งจํานวนกอนกําหนดใหกับเจาหนี้เงินกู เปนจํานวนเงิน 78 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทียบเท า กั บ เ งิ น บาท
เปนจํานวนเงิน 3,222 ลานบาท โดยมีคาใชจายในการจายชําระหนี้กอ นกํ า ห นดเ ป น จํ า นวนเ งิ น รวมทั้ ง สิ้ น 5.16 ล า น
ดอลลารสหรัฐฯ (เทียบเทา 193 ลานบาท) และในระหวางไตรมาสที่สี่ของป พ.ศ. 2549 บริษัท ยอยดังกลาวไดจายชําระคืน
เงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเ งิ น บาท ทั้ ง จํ า นวนซึ่ ง ครบกํ า ห นดตามสั ญ ญ า ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด อยูระหวางการดําเนินการไถถอนภาระค้ําประกันในที่ดิน อาคารโรงไฟฟา และอุปกรณของ
โรงไฟฟาซึ่งไดนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูจากเจาหนี้เงินกูและหุนกู
นอกจากนี้ บริษัท ยอยดังกลาวไดท ําการไถถอนภาระค้ําประกันในสัญญาซื้อขายไฟฟา สัญญาซื้อขายทรั พ ย สิ น สั ญ ญ า
การบํารุงรักษาหลักและกรมธรรมประกันภัยที่ไดวางเปนหลักประกันตามเงื่อนไขภายใตสัญญา Master Agreement ขอ ง
บริษัท ยอยดังกลาว
ข) กิจการรวมคาของบริษัท
กิจการรวมคาเอ็กโก เจดี
-

บริษัท รวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัท รวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดีไดเขาลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบั น
การเงินหลายแหง เพื่อกูยืมเงินเปนจํานวนเงินรวม 578 ลานบาท เ พื่ อ การพั ฒ นาโรงไ ฟฟ า แ ล ะเ ปลี่ ย นแ ปล ง
โครงสรางหนี้เดิม โดยเงินกูมีอายุ 7 และ 10 ปและมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบดวยสวนเพิ่มคงที่ และ THB FIX บวก
สวนเพิ่มคงที่ บริษัท รวมและกิจการรวมคาดังกลาวมีภ าระชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยจะเ ริ่ ม ต น
ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยงวดแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัท รวมแ ล ะ
กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี ยังมิไดเบิกเงินกูจากสถาบันการเงิน

กิจการรวมคากัลฟ
-

บริษัท ยอยของกัลฟ
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัท ยอยสองแหงขอ งกั ล ฟ ไ ด เ บิ ก ใช ว งเ งิ น กู ยื ม จากเ จ า ห นี้
เพิ่มเติมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,579 ลานบาท

42

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
16

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ)

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ตอ)
กิจการรวมคากัลฟ (ตอ)
-

บริษัท ยอยของกัลฟ (ตอ)
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาวที่จายคืนจํานวน 3,474 ลานบาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้
- บริษัท ยอยแหงหนึ่งของกัลฟไดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 553 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของวงเงินกูยื ม เ พื่ อ
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการกอสรางโรงไฟฟา ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู บริษัท ยอยแหงนั้น จะต อ งจ า ย
ชําระคืนเงินกูยืมจํานวนดังกลาวใหแกเจาหนี้เงินกูท ันที หลังจากที่บริษัท ยอยสามารถขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มได
- ในระหวางไตรมาสที่สองของป พ.ศ. 2549 บริษัท ยอยสามแหงของกัลฟ ไดแก บริษัท กัลฟ โคเจนเ นอ เ รชั่ น
จํากัด บริษัท สมุท รปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ทําการจัด ห า
แหลงเงินกูใหมเพื่อทดแทนแหลงเงินกูเดิมโดยการออกหุนกูเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกูไปชํ า ระคื น
หนี้สินระยะยาวที่มีอยูกับกลุมเจาหนี้เดิมทั้งหมดเปนจํานวนเงินรวมทั้ ง สิ้ น 2,921 ล า นบาท โดยกั ล ฟ แ ล ะ
บริษัท ยอยทั้งสามแหงนั้นไดเขาลงนามในสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจั ด ห าแ ห ล ง เ งิ น กู ใ ห ม ดั ง กล า ว
(ตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 17) ดังนั้น บริษัท ยอยทั้งสามแหงจึงไดไถถอนภาระค้ําประกั น ใน
ที่ดิน อาคาร โรงไฟฟาและอุปกรณของโรงไฟฟาซึ่งไดนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวดังกลาว
จากกลุมเจาหนี้เดิม และไดนําไปวางเปนหลักประกันกับกลุมเจาหนี้ใหมภ ายใตสัญญาที่เกี่ยวของกั บ การอ อ ก
หุนกูตามที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 17

กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC)
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 NTPC ไดเบิกใชวงเงินกูยืมจากเจาหนี้เปนจํานวนเ งิ น 13 ล า นดอ ล ล าร
สหรัฐฯ เทียบเทากับเงินบาทเปนจํานวนเงินรวม 1,151 ลานบาท
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวมีดังตอไปนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

1,787,312,801
6,248,766,351
10,822,131,225

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

-

-

18,858,210,377

18,421,824,225

-

-

วงเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัท มีวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดใชจากสถาบันการเงินจํา นวน 89 ล า นดอ ล ล าร ส ห รั ฐ ฯ
4,910 ลานบาท และ 53 ลานฟลิปปนสเปโซ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 369 ลานดอลลารส ห รั ฐ ฯ 9,752 ล า นบาท
และ 429 ลานฟลิปปนสเปโซ)
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หุนกู สุทธิ
หุนกูเปนหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัท ยอยและกิจการรวมคาของบริษัท ดังรายละเอียดตอไปนี้

หุนกูท ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หัก คาธรรมเนียมในการออกหุนกูรอตัดบัญชี

หุนกู สุท ธิ
หัก คาธรรมเนียมในการออกหุนกูรอตัดบัญชี สุท ธิ
รวมหุนกู สุท ธิ

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

942,090,680
(7,571,349)
934,519,331

1,317,763,760
1,371,763,760

-

-

5,421,729,123
(19,097,635)
5,402,631,488
6,337,150,819

3,608,947,723
3,608,947,723
4,926,711,483

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนกูของกลุมบริษัท หลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย คืออัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 9.58 ตอป (พ.ศ. 2548 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 11.60 ตอป)
หุนกูเปนหุนกูท ี่มีห ลักประกัน โดยบริษัท ยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกํ า ห นดชํ า ระ
ภายในหนึ่งป รวมทั้งกิจการรวมคาตองกันเงินสํารองเพื่อวางไวเปนหลักประกัน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายได ค า ไ ฟฟ า
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพยและสัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 16)
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหไดดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ราคาตามบัญชีต นป
การออกหุนกู
การจายคืนหุนกู
การจายคาธรรมเนียมในการออกหุนกู
การตัดจําหนายคาธรรมเนียม
ในการออกหุนกู

ราคาตามบัญชีปลายป

งบการเงิน รวม
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท

4,926,711,483
2,900,000,000
(1,462,891,680)
(34,503,923)

-

7,834,939

-

6,337,150,819

-
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หุนกู (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูท ี่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
ในระหวางป พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชําระคืนหุนกูท ั้งจํานวนซึ่งครบกําหนดตามสัญญาเปนจํานวนเ งิ น
รวม 735 ลานบาท รวมทั้งไดไถถอนภาระค้ําประกันของสัญญาตางๆ ที่นําไปเป น ห ลั ก ท รั พ ย ค้ํ า ประกั น หุ น กู ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดอยูระหวางการดําเนินการไถถอนภาระค้ํ า ประกั น ในสิ น ท รั พ ย ต า งๆ
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7 และ 16
กิจการรวมคากัลฟ
ตามมติท ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กัลฟเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 ไดอนุมัติใหบริษัท ยอยสามแหงของกัล ฟ ซึ่ ง ไ ด แ ก
บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท สมุท รปราการ โคเจนเนอ เ รชั่ น จํ า กั ด
ทําการจัดการทางการเงินใหมโดยการออกหุนกูเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกูไปชํ า ระคื น ห นี้ สิ น ระยะยาวที่ มี อ ยู กั บ
กลุมเจาหนี้เดิม และยังไดอนุมัติใหกัลฟ และบริษัท ยอยทั้งสามแหงของกัลฟดังกลาวเขาลงนามในสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกั บ
การจัดการทางการเงินดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัท ยอยแหงหนึ่งของกัลฟ ไดแก บริษัท กัลฟ โคเ จนเ นอ เ รชั่ น จํ า กั ด ไ ด ล งนามใน
ขอกําหนดวาดวยสิท ธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (Terms and Conditions of the Debentures) ใหกับผูแ ท นผู ถื อ
หุนกูและ Deed of Indemnity กับธนาคารตางประเทศแหงหนึ่ง คื อ Depfa Bank Plc. ส าขาโตเ กี ย ว เ พื่ อ ตกล งที่ จ ะชํ า ระ
คาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหกับ Depfa Bank Plc. ในกรณีห ุนกูถูกเรียกชําระคืนกอนกําหนดเนื่องมาจากกรณี ผิ ด นั ด สั ญ ญ า
ทั้งนี้ ในวันเดียวกันบริษัท ยอยทั้งสองแหงของกัลฟ ไดแก บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท สมุ ท รปราการ
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดเขารวมลงนามในสัญญา Indemnity Guarantee กับ Depfa Bank Plc. เพื่อตกลงที่ จ ะร ว มค้ํ า ประกั น
หนี้ของบริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
สําหรับหุนกูท ี่ออกจําหนายนั้ น เ ป น หุ น กู ป ระเ ภ ท ที่ มี ก ารค้ํ า ประกั น อ ย า งไ ม มี เ งื่ อ นไ ขแ ล ะไ ม ส ามารถเ พิ ก ถอ นไ ด
โดยบริษัท กัลฟโคเจนเนอเรชั่น จํากัด เปนผูออกหุนกูจํานวน 2,900 ลานบาท แบงเป น 3 ชุ ด แ ล ะไ ด จํ า ห น า ยในวั น ที่ 27
เมษายน พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หุนกูมีผูค้ําประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่ห นึ่งจํานวน 870 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2552 มี อั ต รา
ดอกเบี้ยรอยละ 5.87 ตอป
หุนกูมีผูค้ําประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่สองจํานวน 580 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2554 มี อั ต รา
ดอกเบี้ยรอยละ 6.11 ตอป
หุนกูมีผูค้ําประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่สามจํานวน 1,450 ลานบาท ครบกํ า ห นดไ ถ ถ อ นในป พ.ศ. 2559
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.64 ตอป
ในวันเดียวกัน กัลฟไดลงนามในสัญญา Shareholder’s Undertaking รวมกั บ Depfa Bank Plc. โดยภ ายใต สั ญ ญ าดั ง กล า ว
กัลฟตกลงที่จะถือหุนในบริษัท ยอยทั้งสามแหงไมต่ํากวารอยละ 99.99 และลงนามในสั ญ ญ า Share Pledge กั บ Depfa Bank
Plc. โดยตกลงที่จะนําหุนสามัญจดทะเบียนที่ถืออยูในบริษัท ยอยทั้งสามแหงจํานวนรอยละ 75 ของหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมด
ไปจํานําเพื่อเปนประกันหนี้ของบริษัท ยอยทั้งสามแหงใหกับ Depfa Bank Plc.
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หุนกู (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูท ี่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ตอ)
กิจการรวมคากัลฟ (ตอ)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัท ยอยทั้งสามแหงดังกลาวขางตนของกัลฟ ไดเขาทําสั ญ ญ า Inter Creditor กั บ Depfa
Bank Plc. สาขาโตเกียว และกลุมธนาคารพาณิชยในประเทศอีก 4 แหง ซึ่งเปนผูใหวงเ งิ น กู ยื ม ระยะสั้ น วงเ งิ น ค้ํ า ประกั น
และวงเงินในการซื้อขายตราสารอนุพันธกับบริษัท ยอยแตละแหง
ทั้งนี้ บริษทั ยอยทั้งสามแหงดังกลาวขางตน ไดนําที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักร ไปจํานองเพื่อเ ป น ประกั น ห นี้
ใหกับ Depfa Bank Plc. กลุมเจาหนี้เงินกูระยะสั้น และกลุมเจาหนี้ท ี่ใหวงเงินการซื้อขายตราสารอนุพันธ แ ล ะไ ด โ อ นสิ ท ธิ์ ใ น
สัญญาหลักของโครงการคือ สัญญาซื้อขายไฟฟา สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ และสัญญาบํารุงรักษาระยะยาวใหกับกลุมเจาหนี้
ใหมภ ายใตสัญญา Inter Creditor นอกจากนี้ บริษัท ยอยดังกลาวตองกันเงินสํารองเพื่อวางไว เ ป น ห ลั ก ประกั น ตามเ งื่ อ นไ ข
ที่กําหนดในสัญญา โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัท ยอยทั้งสามแหงขางตนไดเ ข า ทํ า สั ญ ญ ากู ยื ม เ งิ น ระห ว า งกั น โดยบริ ษั ท กั ล ฟ
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด เปนผูใหบริษัท ยอยอีกทั้งสองแหงกูยืม จํานวนบริษัท ละ 1,025 ลานบาท สั ญ ญ าเ งิ น กู ท ั้ ง ส อ งฉบั บ มี
ระยะเวลา 10 ป ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันเขาทําสัญญา โดยมีอัตราดอกเบี้ยตอปเทากับอัตราดอกเบี้ยหุนกูบวกอั ต ราส ว นเ พิ่ ม
คงที่ และมีการจายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามตารางการจายคืนหุนกู สําหรับหนี้ระยะสั้นและวงเงินค้ําประกันต า งๆ ขอ ง
บริษัท ยอยทั้งสามแหงดังกลาวจะคงอยูกับกลุมเจาหนี้เดิมเปนสวนใหญ
ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุน กู ม าชํ า ระคื น เ งิ น กู ยื ม
ระยะยาวทั้งจํานวนกอนกําหนดใหกับกลุมเจาหนี้เดิม โดยมีคาใชจายในการจายชําระหนี้กอนกําหนดเปนจํานวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 0.22
ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 9.05 ลานบาท และในวันเดียวกัน บริษัท ยอยทั้งสองแหงไดแก บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
และ บริษัท สมุท รปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดนําเงินกูยืมที่ไดจาก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด มาจ า ยชํ า ระคื น
เงินกูยืมระยะยาวทั้งจํานวนกอนกําหนดใหกับกลุมเจาหนี้เดิม โดยมีคาใชจายในการจายชําระหนี้กอนกําหนดเปนจํานวนเงิ น รวม
ทั้งสิ้น 0.33 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 7.53 ลานบาท
นอกจากนี้บริษัท ยอยทั้งสามแหงของกัลฟ ไดแก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่ น จํ า กั ด
และบริษัท สมุท รปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ยังไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยลวงหนา
กับธนาคารพาณิชยในประเทศเมื่อวันที่ 24, 25 และ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ตามลําดับ ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัท ยอย
ทั้งสามแหงตกลงที่จะแปลงหนี้เงินกูสกุลเงินบาทจํานวนรอยละ 80 เปนเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และแปลงอัตราดอ กเ บี้ ย
จากอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทคงที่ เปนอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ คงที่ สัญญาแตละฉบับดังกลาวมีระยะเวลา 3, 5
และ 10 ป โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่เขาทําสัญญา
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

17

หุนกู (ตอ)
ระยะเวลาการครบกําหนดของหุนกูมีดังตอไปนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป

18

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

934,519,331
4,390,359,245
1,012,272,243

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

-

-

6,337,150,819

4,926,711,483

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน
จํานวนหุน

หุนสามัญ
บาท

สวนเกินมูลคาหุน
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548
การออกหุน

526,465,000
-

5,264,650,000
-

8,601,300,000
-

13,865,950,000
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
การออกหุน

526,465,000
-

5,264,650,000
-

8,601,300,000
-

13,865,950,000
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

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. 2548 จํ า นวน 530,000,000 หุ น
มูลคาหุนละ 10 บาท) หุนสามัญจํานวน 526,465,000 หุน ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
19

สํารองตามกฎหมาย

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัท ตองตั้งสํารองตามกฎหมายอย า งน อ ยร อ ยล ะ 5 ขอ งกํ า ไ รสุ ท ธิ
หลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายไมสามารถจัดสรรได
20

สวนของผูถือหุนสวนนอย
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

ยอดคงเหลือตนป
การออกหุนเพิ่มทุนของบริษัท ยอยและบริษัท ยอยของ
กิจการรวมคา
สวนแบงกําไรสุท ธิในบริษัท ยอยและบริษัท ยอยของ
กิจการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท
ที่อยูในตางประเทศ
เงินปนผลจายของบริษัท ยอยของกิจการรวมคา

1,073,169,187

981,691,358

-

-

-

1,512,308

-

-

331,659,584
43,469

263,544,443
(144,823)

-

-

855,166
(230,933,893)

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

-

-

ยอดคงเหลือปลายป

1,174,793,513

1,073,169,187

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
21

กําไรสุทธิ
รายการดังตอไปนี้ไดรวมอยูในการคํานวณกําไรสุท ธิ
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท
คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หมายเหตุฯ ขอ 12)
คาตัดจําหนายคาความนิยม (หมายเหตุฯ ขอ 13)
คาซอมบํารุงรักษาหลักของโรงไฟฟา
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาธรรมเนียมในการจายคืนเงินกูกอนกําหนด
การกลับรายการการดอยคา (หมายเหตุฯ ขอ 12)
การดอยคา

22

2,554,893,547
67,786,165
704,974,062
1,024,395,413
230,046,674
(2,500,000)
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

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

47,468,014
197,107,580
-

43,385,824
187,577,503
-

2,500,000

-

-

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุท ธิท ี่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถ ว งน้ํ า ห นั ก ที่ อ อ ก
และชําระแลวในระหวางปห ักดวยจํานวนหุนทุนซื้อคืน
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548

กําไรสุท ธิท ี่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)

6,035,819,699

4,092,514,009

6,035,819,699

4,092,514,009

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

526,465,000

525,985,847

526,465,000

525,985,847

11.46

7.78

11.46

7.78

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

กลุมบริษัท ไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังนั้น จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุน ปรับลด
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
23

เงินปนผล
ตามมติท ี่ประชุมสามัญประจํา ป ผู ถื อ หุ น เ มื่ อ วั น ที่ 24 เ มษายน พ.ศ. 2549 ผู ถื อ หุ น ไ ด อ นุ มั ติ ใ ห จ า ยเ งิ น ป น ผล จาก
ผลการดําเนินงานหกเดือนหลังของป พ.ศ. 2548 ในอัตราหุนละ 1.75 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เ ป น เ งิ น
จํานวนทั้งสิ้น 921 ลานบาท (พ.ศ. 2548 จายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุนในอัตรา 1.50 บาท ต อ หุ น เ ป น เ งิ น
จํานวนทั้งสิ้น 788 ลานบาท) เงินปนผลดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549
ตามมติท ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระห ว า ง
กาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในอัตราหุนละ 2 บาท สํ า ห รั บ หุ น จํ า นวน
526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,053 ลานบาท (พ.ศ. 2548 เงินปนผลระหวางกาลสําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุ น
ในอัตรา 1.50 บาทตอหุน รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 790 ลานบาท) เงินปนผลดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549
นอกจากนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2549 บริษัท ไดบันทึกกลับรายการเงินปนผลคางจายที่เปนของผูลงทุนตางประเทศซึ่งไม ส ามารถ
ใชสิท ธิในการรับเงินปนผลจํานวน 30 ลานบาท (พ.ศ. 2548 จํานวน 10 ลานบาท)

24

คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จํานวน
30 ลานบาทและ 19 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยเบี้ยประชุมกรรมการและโบนัส คาตอบแทนกรรมการบริษัท ดังกลาวไดรบั
อนุมัติเบื้องตนโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งจะไดมีการนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําป ผู ถื อ หุ น
ของบริษัท และกลุมบริษัท (พ.ศ. 2548 จํานวน 30 ลานบาทและ 17 ลานบาท สําหรับงบกําไรขาดทุนรวมและงบกํ า ไ รขาดทุ น
เฉพาะบริษัท ตามลําดับ)

25

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุมบริษัท จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพย
ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และไดรับการบริห ารโดยผู จั ด การกอ งทุ น ภ ายนอ ก
ตามเกณฑและขอกําหนดพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล า วไ ด รั บ เ งิ น ส ะส ม
เ ข า กอ งทุ น จากพนั ก งานแ ล ะเ งิ น ส มท บจากกลุ ม บริ ษั ท เ งิ น จ า ยส มท บกอ งทุ น สํารองเลี้ยงชี พบั นทึ กเป นค าใช จาย
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี่เกิดรายการนั้น กลุมบริษัท มิ ไ ด ตั้ ง ห นี้ สิ น
พนักงานตามกฎหมายแรงงาน
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
26

การสงเสริมการลงทุน
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด
และบริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ซึ่งเปนบริษัท ยอยของบริษัท ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเ ส ริ ม
การลงทุน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 วันที่ 7 มิถุ น ายน พ.ศ. 2542 วั น ที่ 6 ธั น วาคม
พ.ศ. 2543 และวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ตามลําดับ สําหรับกิจการผลิตไฟฟาและผลิตน้ําประปา โดยบริษัท ยอยเหล า นั้ น จะ
ไดรับสิท ธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆ หลายประการ รวมทั้งการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุท ธิท ี่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้ น
ในฐานะที่เปนบริษัท ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัท ยอยทั้งหมดนี้ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามเ งื่ อ นไ ขแ ล ะ
ขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
สิท ธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัดและบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํา กั ด ในเ รื่ อ งการ
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ไดห มดอายุลงเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2547
ตามลําดับ เปนผลใหบริษัท ยอยทั้งสองแหงดังกลาวไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุท ธิท ี่ไดรับการลงทุ น
เพียงอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล
บริษัท ยอยหาแหงของกัลฟไดรับสิท ธิพิเศษทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิต แ ล ะจํ า ห น า ยกระแ ส ไ ฟฟ า
โดยบริษัท ยอยทั้งหาแหงจะไดรับสิท ธิประโยชนท ี่สําคัญตางๆ ไดแก การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนเวลา 8 ป
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้นในฐานะที่เปนบริษัท ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษทั ยอย
ทั้งหมดนี้จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
สิท ธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ยอยแหงหนึ่งของกัลฟ (บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด) ในเรื่องการไดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ไดห มดอายุลงเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เปนผล ให บ ริ ษั ท ย อ ยขอ งกั ล ฟ
แหงดังกลาวตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุท ธิในอัตรารอยละ 30 นับแตวันที่สิท ธิประโยชนดังกลาวสิ้นสุดลง
Nam Theun 2 Power Company Limited ไดรับสิท ธิพิเศษทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนตามการสงเสริมของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไดรับสิท ธิประโยชนท ี่สําคัญตางๆ นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการเปนเวลา 5 ป
และหลังจากนั้นการลดหยอนภาษีจะนอยลงเปนรายปไปจนกระทั่งอัตราภาษีสูงสุดที่รอยละ 30

27

เครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัท ตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกลุมบริษัท ไดกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจซึ่งตองจายอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว
กลุมบริษัท ใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ ย นแ ปล งขอ งอั ต รา
ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อชวยในการบริห ารสภาพคลองของเงินสด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลีย่ น
ปองกันโดยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และอัตราดอกเบี้ยดังกลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 27 (ก) ในกรณีของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุ ม บริ ษั ท ส ามารถนํ า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนมาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนที่ เ รี ย กเ ก็ บ จากกฟผ. แ ล ะ
National Power Corporation (NPC) ตามที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 29 (ก)
กลุมบริษัท ไมอนุญาตใหมีการใชเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเปนการเก็งกําไร โดยการทําตราสารอนุพันธท ุกประเภทต อ ง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของกลุมบริษัท กอน การตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงขึ้นอยูกับคณะกรรมการของกลุ ม บริ ษั ท
ซึ่งกําหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับไดตามประเภทของรายการและของคูคา

51

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
27

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัท มียอดคงเหลือในสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเ ท ศห ลั ง บั น ทึ ก ผล ขอ ง
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

เงินตราตางประเทศ
ลาน

พ.ศ. 2549
งบการเงิน รวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินตราตางประเทศ
ลานบาท
ลาน
ลานบาท

สินทรัพย
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินฟรังกสวิส
สกุลเงินเยน

9.04
1.52
3.94
36.40

316.18
71.75
115.54
10.96
514.43

หนี้สิน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินฟรังกสวิส
สกุลเงินเยน

400.22
7.39
19.12
1,035.93

14,220.01
352.79
568.64
316.77
15,458.21

เงินตราตางประเทศ
ลาน

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. 2548
งบการเงิน รวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินตราตางประเทศ
ลานบาท
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

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
27

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ)
สินทรัพยท ี่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินฝากสถาบันการเงินและ
เงินลงทุน หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ดอกเบี้ยคางจายและเงินกูยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัท ไมไดท ําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการจ า ยชํ า ระ
เงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 214 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเปนจํานวนเงินสุท ธิห ลังจากหักเงิน
ฝากและเงินลงทุนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลว (พ.ศ. 2548 จํานวน 265 ลานดอลลารสหรัฐฯ)
วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ
ในการบริห ารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอั ต ราแ ล กเ ปลี่ ย นเ งิ น ตราต า งประเ ท ศ
กลุมบริษัท ใชตราสารอนุพันธท างการเงินดังนี้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริห ารความเสี่ยงที่เกิดจากการผัน ผวนขอ งอั ต ราดอ กเ บี้ ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแตละป อัตราดอกเบี้ยคงที่ภ ายใตสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาว
มีดังนี้

สกุลเงินตางประเทศ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินบาท

จํานวนเงินตามสัญญา (ลาน)
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
200.57
374.92
791.00
1,025.08

อัตราร อยละคงที่ตอป
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
4.55 - 8.03
4.02 - 8.03
3.75
3.75 – 8.00

เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป

พ.ศ. 2549
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
บาท

1,110,411,955
9,111,324,397
10,221,736,352

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท
-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
27

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย เปนสัญ ญ าที่ ช ว ยในการบริ ห ารความเ สี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2549 เ งิ น กู ยื ม ระยะยาวจํ า นวน
24 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทากับ 25.23 บาท ตอดอลลารสหรัฐฯ (พ.ศ. 2548 จํานวน
38 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 25.23 บาท ตอดอลลารสหรัฐฯ) และมีอัตราดอกเบี้ยคงทีร่ อ ยละ 11 ตอป
(พ.ศ. 2548 รอยละ 11 ตอป) สัญญาดังกลาวมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551
เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้
งบการเงิน รวม

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2549
บาท

พ.ศ. 2548
บาท

พ.ศ. 2549
บาท

พ.ศ. 2548
บาท

635,680,000
3,217,840,000
3,853,520,000

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

-

-

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา
กิจการรวมคากัลฟ
บริษัท ยอยหาแหงของกัลฟไดท ําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแ ปล งขอ งอั ต รา
แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับสัญญา Construction Contract และสัญญา Supply Contract ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาและระยะเวลาครบกําหนดมีดังตารางขางลางนี้ (พ.ศ. 2548
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาจํานวน 3.83 ลานดอลลารสหรัฐฯ อยูระหวาง 39.02 บาท ถึง
41.53 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ)
สัญญาซื้อ ขายเงินตรา
ตา งประเทศลวงหนา
สกุลเงินบาท
สกุลเงินบาท
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลารสหรัฐ ฯ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐ ฯ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐ ฯ

สกุลเงินตรา
มูลคา คงเหลือ
ตา งประเทศที่ซอื้
ตามสัญญา (ลา น)
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
2.95
สกุลเงินยูโร
1.07
สกุลเงินสวิสฟรังก
2.78
สกุลเงินยูโร
0.45
สกุลเงินสวิสฟรังก
1.17
สกุลเงินเยน
36.40

อัตราคงที่ตามสัญญา
35.29 ถึง 36.1 6 บาท / ดอลลารสหรัฐฯ
47.62 บาท / ยูโร
30.04 ถึง 30.0 5 บาท / สวิสฟรังก
1.3 3 ดอลลารสหรัฐ ฯ / ยูโร
1.2 0 สวิสฟรังก / ดอลลารสหรัฐฯ
98.61 เยน / ดอลลารสหรัฐฯ

ระยะเวลาตามสัญญา
1 ธ.ค. พ.ศ. 2549 – 16 ม.ค. พ.ศ. 2550
1 ธ.ค. พ.ศ. 2549 – 16 ม.ค. พ.ศ. 2550
1 ธ.ค. พ.ศ. 2549 – 16 ม.ค. พ.ศ. 2550
15 ธ.ค. พ.ศ. 2549 – 16 ม.ค. พ.ศ. 2550
15 ธ.ค. พ.ศ. 2549 – 16 ม.ค. พ.ศ. 2550
28 พ.ย. พ.ศ. 2549 – 31 ม.ค. พ.ศ. 2550
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
27

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ)
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (ตอ)
กิจการรวมคาเอ็กโกเจดี
กิจการรวมคาแหงหนึ่งของเอ็กโกเจดีไดท ําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับสัญญา Supply Contract ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุ ม บริ ษั ท มี สั ญ ญ าอั ต รา
แลกเปลี่ยนลวงหนาคงเหลือจํานวน 0.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาอัตราแ ล กเ ปลี่ ย น
ลวงหนาที่ 37.25 – 37.54 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะครบกําหนดภายใน 1 ถึง 3 เดือน

(ข)

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัท ไมมีความเสี่ยงในดานการใหสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญกับเงินสดและเงินลงทุน เนื่องจากกลุมบริษัท มีรายการ
เงินสดและเงินลงทุนกับสถาบันทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยกลุมบริษัท ไดวางนโยบายจํากัดรายการที่จะเกิดกับสถาบั น
การเงินใดสถาบันการเงินหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และจะนําเงิน ส ว นเ กิ น ไ ปล งทุ น เ ฉพาะการล งทุ น ที่ มี
ความเสี่ยงต่ํา จากประสบการณในอดีตกลุมบริษัท ไมเคยมีความสูญเสียจากเงินสดและเงินลงทุน

(ค)

มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมซึ่งได แ ก เ งิ น ส ดแ ล ะรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และเจาหนี้การคา ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกั น ลู ก ห นี้ แ ล ะเ จ า ห นี้ อื่ น
และเงินกูยืมระยะสั้นเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินกลุมนี้มีระยะเวลาครบกําหนดสั้น
มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู มีดังนี้

มูลคาตามสัญญา
ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

18,859
6,364

31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
งบการเงิน รวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
มูลคายุติธรรม มูลคาตามสัญญา
มูลคายุติธรรม
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
19,052
6,874

-

-

31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
มูลคาตามสัญญา
ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

19,005
4,927

งบการเงิน รวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
มูลคายุติธรรม มูลคาตามสัญญา
มูลคายุติธรรม
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
19,185
5,608

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
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เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ค)

มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่คํานวณโดยใชอัตราดอ กเ บี้ ย ที่ กํ า ห นดโดยธนาคารขอ ง
กลุมบริษัท เสมือนวาไดยกเลิกสัญญา ณ วันที่ในงบดุล สวนมูลคายุติธรรมของเงินกูยืม ระยะยาวที่ มี อั ต ราดอ กเ บี้ ย
ลอยตัวมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามสัญญา
มูลคายุติธรรมของหุนกูคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตลาดในวั น ล า สุ ด
ที่มีการซื้อขายของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยภายในวันที่ในงบดุล
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธท างการเงิน ณ วันที่ในงบดุล มีดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ยที่เปนสินทรัพย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ยที่เปนสินทรัพย
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาที่เปนหนี้สิน

พ.ศ. 2549
ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
ลานบาท

181

18

-

-

389
(286)

546
(621)

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเ ปลี่ ย นเ งิ น ตรา
ตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนดโดยธนาคารของกลุมบริษัท เ ส มื อ นว า ไ ด ย กเ ลิ ก สั ญ ญ า
เหลานั้น ณ วันที่ในงบดุล
28

การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษัท และ CLP Power (BLCP) Limited (CLP - BLCP) ซึ่งเ ป น บริ ษั ท ในเ ครื อ ขอ ง CLP
Holdings Limited ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี) โดยบริษัท จะซื้ อ หุ น
สามัญบีของแอลซีพีในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว เปนจํานวนเงินรวม 6,645 ลานบาท ซึ่งราคาซื้อ
ขายดังกลาวไดรวมคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบีแอลซีพีจํานวนเงิน 2,000 ลานบาท ที่เรียกชําระในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
โดยที่บริษัท ทดรองจายคาหุนเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวใหกับ CLP - BLCP เพื่อนําไปชําระคาหุนเพิ่มทุน ทั้ ง นี้ ภ ายใต สั ญ ญ า
ดังกลาว คูสัญญาจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนตามที่กําหนดไวในสัญญาโดยครบถวนและไดรับการอนุมัติจ ากที่ ป ระชุ ม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัท ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ณ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการซื้อหุนของบีแอลซีพี
ในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว รวมทั้งคูสัญญาไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนตามที่กําหนด
ไวในสัญญาดังกลาวครบถวนแลวเปนสวนใหญในป พ.ศ. 2549 ยกเวนการโอนหุนตามกฎหมายแล ะการไ ด รั บ ห นั ง สื อ แ ส ดง
ความยินยอมจากเจาหนี้เงินกูอยางเปนทางการที่เกิดขึ้นในเดือน มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัท จึงถือวาการซื้ อ ขายดั ง กล า วไ ด
เสร็จสมบูรณภ ายในป พ.ศ. 2549 ดังนั้น บริษัท จึงไดรับรูรายการซื้อเงินลงทุนในกิจการรว มค า บี แ อ ล ซี พี ต ามวิ ธี ร าคาทุ น ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัท ยังมิไดบั น ทึ ก เ งิ น ล งทุ น ใน
กิจการรวมคาบีแอลซีพีตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะบริษัท และยังมิไดนํางบการเงินของบีแอลซีพีมาจัดทํางบการเงินรวม
โดยวิธีรวมตามสัดสวน เนื่องจากบริษัท จะมีอํานาจควบคุมรวมอยางสมบูรณในบีแอลซีพีในป พ.ศ. 2550
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) และบริษัท ซี แ อ ล พี เ พาเ วอ ร โปรเ จ็ ค ส
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลืออยูถือโดยนักลงทุนทั่วไป
รายละเอียดของบริษัท ยอย บริษัท รวม และกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 11
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
(ก)

รายไดคาขายไฟฟา

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดคาขายไฟฟา
- ผูถือหุนใหญ

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท
14,687

13,164

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท
-

-

บริษัทยอยของบริษัท
บริษัท ยอยสองแหงของบริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไ ด ท ํ า สั ญ ญ า
ซื้อขายไฟฟากับกฟผ. สัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวมีอายุ 20 ป และ 15 ป ตามลําดับ ตามมติท ี่ประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 และวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2539 ไดกําหนดใหราคาคาไฟฟาตามสัญญาดั ง กล า ว
คํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม โดยสัญญาเหลานั้นมีขอจํากัดเกี่ยวกับการขายไฟฟาของบริษั ท ย อ ย
ทั้งสองแหงใหกับบุคคลที่สามตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริษัท ยอยทั้งสองแหงไดโอนสิท ธิ์ในสัญญาดังกล า วให กั บ
เจาหนี้เงินกู เพื่อใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ทั้งนี้บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชํ า ระคื น
เงินกูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2549 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 16 ดั ง นั้ น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สัญญาซื้อขายไฟฟาของบริษัท ยอยดังกลาวจึงไมนําไปใชเปนหลักประกั น ตามเ งื่ อ นไ ข
ของสัญญาเงินกูอีกตอไป
นอกจากนี้ บริษัท ยอยทั้งสองแหงดังกลาวยังสามารถนําผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระหนี้สินที่เปน
เงินดอลลารสหรัฐฯ มาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนจากกฟผ. ตาม "The First Amendment to
Power Purchase Agreements" ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541 ทั้งนี้รายไ ด จ ากการขายไ ฟฟ า ส ว นที่ ไ ด รั บ จาก
การชดเชยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 มีจํานวน 810 ลานบาท แ ล ะ 744 ล า นบาท
ตามลําดับ
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. เปนผูรับภาระตนทุนกาซธรรมชาติจนกวาบริษัท ยอยสองแหงดังกลาวจะ
ทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ ปจจุบัน บริษัท ยอยทั้งสองแหงยังไมไดท ํา สั ญ ญ า
ซื้อขายกาซธรรมชาติดังกลาว ดังนั้นรายไดคาพลังงานไฟฟาและตนทุนขายจึงไมไดรวมคํานวณตนทุนในสวนนี้
บริษัทยอยของกัลฟ
บริษัท ยอยสามแหงของกัลฟไดท ําสัญญาซื้อขายไฟฟากับกฟผ. สัญญาดังกลาวกําหนดใหบริษัท ยอยทั้งสามแหงต อ ง
เริ่มจําหนายไฟฟาใหกฟผ. ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543
โดยปริมาณการซื้อขายและอัตราคากระแสไฟฟาตองเปนไปตามขอกําหนดในสัญญ า สั ญ ญ าแ ต ล ะฉบั บ ดั ง กล า วมี
ระยะเวลาประมาณ 21 ป นับจากวันแรกที่ท ําการซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ข)

รายไดการใหบริการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดการใหบริการ
- ผูถือหุนใหญ

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท
63

32

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท
-

-

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด ไดท ําสัญญารับจางเหมางานบํารุงรักษาโรงไฟฟ า กั บ กฟผ. จํ า นวน
สองฉบับ เพื่อใหบริการดูแลรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวข อ งกั บ โรงไ ฟฟ า
คาบริการดังกลาวคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม สัญญาดังกลา วมี อ ายุ 6 ป โดยมี ผ ล ตั้ ง แ ต วั น ที่
26 มกราคม พ.ศ. 2544 และวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
(ค)

คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก
- ผูถือหุนใหญ

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท
461

257

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท
-

-

บริษัท ยอยสองแหงของบริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากั ด ไ ด ท ํ า สั ญ ญ า
รับบริการซอมบํารุงรักษาหลักกับกฟผ. เพื่อการบริการดูแลและบํารุงรักษาหลัก การซอมแ ซม การจั ด การแ ล ะการ
บริการเพิ่มเติมอื่น ที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาของบริษัท ยอยทั้งสองแหง คาบริการดั ง กล า วกํ า ห นดตามห ลั ก เ กณฑ
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ตามเงื่อนไขของสัญญาคาบริการของแตละปจะถูกปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผูบริโภค บริษัท ยอย
ทั้งสองแหงไดตออายุของสัญญาดังกลาวตอไปอีก 6 ป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 7 ธั น วาคม พ.ศ. 2549 สํ า ห รั บ บริ ษั ท
ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2545 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท ย อ ยทั้ ง ส อ ง
แหงไดโอนสิท ธิ์ในสัญญาดังกลาวใหกับเจาหนี้เงินกู เพื่อใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงิน กู ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท
ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2549 ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 16 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สัญญารับบริการซอมบํารุงรักษาหลักของบริ ษั ท
ยอยดังกลาวจึงไมนําไปใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูอีกตอไป

58

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ง)

ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท

ลูกหนี้การคา
- ผูถือหุนใหญ

2,366

2,249

-

-

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

2,343
11
6
1
5

2,244
2
3

-

-

2,366

2,249

-

-

114

88

-

-

เจาหนี้การคา
- ผูถือหุนใหญ
(จ)

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท

ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ผูถือหุนใหญ
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ผูถือหุนใหญ
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา
- กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท

40
14
152
206

6
7
113
126

10
198
208

6
8
146
160

3
426
4,645
5,074

5
50

4,645
4,645

2
-

55

2
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ฉ)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ
งบการเงิน รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ
ที่เกีย่ วของกันที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สุท ธิ
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา

พ.ศ. 2549
ลานบาท

พ.ศ. 2548
ลานบาท

50
50

12
12

813
100
913

24
24

50

125
125
137

2,567
2,567
3,480

780
250
1,030
1,054

งบการเงิน รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท

พ.ศ. 2549
ลานบาท

พ.ศ. 2548
ลานบาท

บริษัทยอย
ยอดคงเหลือตนป
เงินใหกูยืมระหวางป
เงินกูรับคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

-

-

780
2,600
3,380

780
780

บริษัทรวม
ยอดคงเหลือตนป
เงินใหกูยืมระหวางป
เงินกูรับคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

-

32
(32)
-

-

32
(32)
-

137
(87)
50

640
474
(1,009)
32
137

274
(174)
100

815
474
(1,047)
32
274

กิจการรวมคา
ยอดคงเหลือตนป
เงินใหกูยืมระหวางป
เงินกูรับคืนระหวางป
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่รับรูในระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ฉ)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ (ตอ)
งบการเงิน รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ดอกเบี้ยคางรับ
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบี้ยรับ
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท

พ.ศ. 2549
ลานบาท

พ.ศ. 2548
ลานบาท

-

-

3
3

-

11
11

11
11

49
22
71

2
21
23

เงินใหกูยืมแกบริษัท ยอยของบริษัท
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัท ไดเขาทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษทั เอ็กโกเอ็นจิเนียริง่ แอนด เซอรวิส จํากัด เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
เปนจํานวนเงิน 780 ลานบาท โดยมีกําหนดการจายชําระคืนเงินตนทุกสิ้นปๆละ 45,882,350 บาท เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ลบอัตราสวนลดคงที่ โดยจายคืนดอกเบี้ย
ทุกครึ่งป
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
บริษัท ไดเขาทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนจํานวนเงิน
2,600 ลานบาท โดยมีกําหนดการจายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยทุกวันที่ 7 มิถุนายน และ 7 ธันวาคม ของทุกป เริ่มตั้งแต
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยเงินใหกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6 ตอป
เงินใหกูยืมแกกิจการรวมคา
กิจการรวมคากัลฟ
บริษัท ไดเขาทําสัญญา Credit Facility Agreement กับกิจการรวมคากัลฟ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เ พื่ อ ให
กัลฟใชในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งกอนกําหนดเปนจํานวนเ งิ น 450
ลานบาท โดยกําหนดการจายชําระคืนเงินกูยืมและเงื่อนไขอื่นๆ ภายใตสัญญาดังกลาวยังคงเหมือนกับเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในสัญญาเงินกูเดิมของกัลฟ
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ฉ)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ (ตอ)
เงินใหกูยืมแกกิจการรวมคา (ตอ)
กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited
บริษัท ไดเขาทําสัญญา Sponsors Loan Agreement กับ Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) ลงวันที่ 19
ธันวาคม พ.ศ. 2546 เพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินแกโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําน้ําเทิน 2 เปนจํานวนเงิน 24 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชํ า ระคื น เ งิ น ต น พร อ ม
ดอ กเ บี้ ย คื อ 24 เ ดื อ น ห ลั ง จ าก วั นที่ ล งน า มใ น สั ญ ญ า Sponsors Loan Agreement ห รื อ วั น ที่ มี
การเบิกถอนเงินกูครั้งแรกจากเจาหนี้เงินกู หรือวันที่ยื่นเจตจํานงเพื่อแสดงยอดคงเหลือของเงินโดยผูถือหุนที่มิไดท ําผิด
สัญญาใหกู แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวไดแกไข ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยกําหนดใหมี
การชําระคืนดอกเบี้ยจํานวนรวมทั้งสิ้น 2.25 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยบริษัท จะไดรับการชําระดอ กเ บี้ ย ตามสั ด ส ว นที่
กําหนดโดยผูถือหุนจํานวน 0.75 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเบิกถอนเงินกูครั้งแรกจากเ จ า ห นี้
เงินกู ทั้งนี้บริษัท ไดรับคืนเงินตนทั้งจํานวนรวมทั้งดอกเบี้ยที่เกี่ยวของแลวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548
เงินใหกูยืมแกบริษัท รวม
เงินใหกูยืมแกบริษัท รวมเปนการใหกูยืมตามการคาปกติ บริษัท รวมดังกลาวไดจายชําระคืนเงินกูยืมเต็มจํ า นวนแ ล ว ใน
ระหวางป พ.ศ. 2548

(ช)

เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินลงทุนในหุนกู
- บริษัท ยอย

พ.ศ. 2549
ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
ลานบาท

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท

36

42
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ช)

เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกูของ
- บริษัท ยอย

(ซ)

พ.ศ. 2549
ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2548
ลานบาท

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท

8

9

รายไดจากการใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงานและการใหบริการ
บริษัท ไดท ําสัญญาใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน สัญญาใหบริการในบริเวณอาคาร และสัญญาใหบริการบริห ารจั ด การ
กับบริษัท ยอยและกิจการรวมคา โดยขอบเขตพื้นที่และการใหบริการเปนไปตามที่ระบุในสัญญาซึ่ ง เ ป น สั ญ ญ าป ต อ ป
คาบริการบริห ารจัดการคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

คาเชาพื้นที่และคาบริการในบริเวณอาคาร
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา

คาบริการบริห ารจัดการ
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท

12
12

10
10

81
1
82

83
1
84
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ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา

30.1

ภาระผู กพันและหนี้สินที่ อาจจะเกิดขึ้นในภายหนาของบ ริษัท

30.2

(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัท มีภ าระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreement จากการค้ําประกันเงิน
กูยืมใหแกบริษัท ยอยและบริษัท รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 509 ลานบาท

(ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัท มีภ าระผูกพันภายใต Counter Guarantee แ ล ะ Standby Letters of Credit ที่
ออกในนามของบริษัท เพื่อบริษัท ยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,937 ลานบาท

(ค)

บริษัท มีการบริห ารภาระผูกพันใหเปนไปตามหลักเกณฑบรรษัท ภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบริ ษั ท
พิจารณาแยกระดับความเสี่ยงของภาระผูกพันดังกลาว เปนภาระค้ําประกันที่มีความเ สี่ ย งต่ํ า แ ล ะที่ มี ค วามเ สี่ ย งสู ง
โดยบริษัท ไดตั้งบัญชีสํารองเพื่อภาระผูกพันในการชําระหนี้ในอัตรารอยละ 10 ของภาระค้ําประกัน ที่ มี ค วามเ สี่ ย งสู ง
ซึ่งคิดเปนจํานวน 407 ลานบาท บริษัท ไดสํารองเงินดังกลาวไวเต็มมูลคาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยเงินสํารองดังกลาว
ไดรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนาของกิจการรวมคา
กิจการรวมคาบริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒ นา จํากัด (เอ็กโก เจดี)
ในระหวางป พ.ศ. 2548 เอ็กโก เจดี ไดเขาทําสัญญาสามฉบับคือ สัญญา Expansion Project Shareholder Support Agreement
สั ญ ญ า Pledge of Shareholder Permitted Investments แ ล ะสั ญ ญ า Pledge of Expansion Project Shares เ พื่ อ เ ป น การ
สนับสนุนการใหเงินกูยืมแกโครงการขยายกําลังการผลิตกําลังการผลิตของกิจการรวมคาแหงหนึ่งของเอ็กโก เจดี ตามสั ญ ญ า
ดังกลาว เอ็กโก เจดี ตกลงนําหุนที่ออกใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตของกิจการรวมคาดังกลาวไปจํานําเปนหลักประกันกับสถาบัน
การเงินผูใหกู นอกจากนี้ เอ็กโก เจดี ในฐานะผูถือหุนยังตองใหการสนับสนุนโดยการสํารองเงินในบัญชีห ลักประกันที่เป ด ไ ว กั บ
สถาบันการเงินผูใหกูตามสัดสวนการถือหุนเปนจํานวนเงิน 60 ลานบาท และหลังจากนั้น เอ็กโก เจดี จะตองใหการสนับสนุนโดย
การสํารองเงินในบัญชีห ลักประกั น ใน Debt Service Reserve Account แ ล ะ Maintenance Reserve Account ตามสั ด ส ว น
ของการถือหุน เปนจํานวนเงินประมาณ 50 ลานบาท
กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC)
ในป พ.ศ. 2548 กิจการรวมคา NTPC ไดลงนามในสัญญา Commercial Securities Facility Agreement กับสถาบันการเงินเพื่อ
การออกหนังสือค้ําประกันใหแก กฟผ. ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟา เปนจํานวนเงินรวม 17.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ
นอกจากนี้ กิจการรวมคา NTPC ยังไดลงนามในสัญญา Facility Agreement กับสถาบันการเงินเพื่อการออก Standby Letters of
Credit ใหแกรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (รัฐบาลลาว) ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานกับรั ฐ บาล ล าวเ ป น
จํานวนเงินรวม 1.25 ลานดอลลารสหรัฐฯ
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30.3

สัญญาที่สําคัญ
สัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาแปลงพลังงาน
บริษัท ยอยของบริษัท บริษัท ยอยของกัลฟ และกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี ไดท ําสัญญาซื้อขายไฟฟากับกฟผ. สัญญาดังกลาว
มีระยะเวลาตั้งแต 15 ป ถึง 25 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัท เหลานั้นตองยื่นหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อประกั น
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 860 ลานบาทและจะไดรับคืนหลักประกันเมื่อครบอายุสัญญาแลว
ภายใตสัญญาแปลงพลังงาน Energy Conversion Agreements กับ National Power Corporation (NPC) ซึ่ ง ทํ า สั ญ ญ าโดย
บริษัท ยอยของ Conal สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาตั้งแต 10 ป ถึง 18 ป และเมื่อครบกําหนดสัญญา บริษัท ยอยแหง ห นึ่ ง ขอ ง
Conal จะตองโอนกรรมสิท ธิ์และผลประโยชนท ั้งหมดที่มีในโรงไฟฟาใหกับ NPC โดยปราศจากคาตอบแทนใดๆ สวนสัญญากับ
อีกสองบริษัท ยอยสามารถเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกบั เงื่อนไขของ NPC บริษัท ยอยทั้งสามรายดังกลาวจะไดรับเงินชดเ ชยจาก
NPC ในกรณีท ี่เกิดการเปลี่ยนแปลง แกไข ยกเลิกขอกฎหมายหรือขอบังคับในประเทศฟลิป ป น ส ซึ่ ง มี ผ ล ทํ า ให เ กิ ด ความ
เสียหายอยางรุนแรงตอผลประโยชนของบริษัท ยอยเหลานั้น ในโครงการหรือโรงไฟฟาและหรือตอผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร
ของการลงทุนของบริษัท ยอยเหลานั้น
สัญญาซื้อขายน้ําประปา
บริษัท ยอยแหงหนึ่งของบริษัท ไดท ําสัญญากับการประปาสวนภูมิภ าค (กปภ.) เพื่อผลิตน้ําประปาซึ่งมีระยะเวลา 30 ป ภ ายใต
สัญญา บริษัท ยอยดังกลาวตองผลิตน้ําประปาเพื่อขายใหกับการประปาในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดส มุ ท รส งคราม ซึ่ ง กปภ .
ตองซื้อน้ําประปาตามปริมาณขั้นต่ําและราคาที่ระบุในสัญญา
สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง
บริษัท ยอยของบริษัท บริษัท ยอยของกัลฟและกิจการรวมคาของบริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒ นา จํากัด ไดท ําสัญญาซื้อขายกาซ
กับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 16 ป ถึง 26 ปและสามารถตออายุออกไปไดอีก 4 ป ถึง 5 ป
บริษัท ยอยแหงหนึ่งของบริษัท ไดท ําสัญญาซื้อขายน้ํามันเตากับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) สัญญามีอายุ 3 ปเริ่มตั้งแต วั น ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และสามารถขยายเวลาไปไดอีก 1 ปโดยอัต โนมั ติ ( ถ า ห ากไ ม มี ก าร
ยกเลิกการขยายเวลาโดยอัตโนมัติ) นอกจากนี้ บริษัท ยอยอีกแหงของบริษัท ยังไ ด ท ํ า สั ญ ญ าซื้ อ ขายเ ชื้ อ เ พลิ ง ( แ กล บ)
กับบริษัท ที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อซื้อแกลบ โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 21 ป
บริษัท ยอยแหงหนึ่งของกัลฟไดท ําสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง (ไมยางพารา) กับผูถือหุนรายหนึ่ง โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 25 ป
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สัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา
บริษัท ยอยแหงหนึ่งของบริษัท ไดท ําสัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟากับลูกคารายหนึ่ง สัญญามีมูล ค า รวม
ทั้งสิ้น 20 ลานบาท โดยมีระยะเวลา 4 ป นอกจากนั้น บริษัท ยอยดังกลาวยังไดท ําสัญญาจัดหาวัสดุสํารองคลัง แ ล ะให บ ริ ก าร
บํารุงรักษากับการไฟฟาแหงสาธารณรัฐซูดาน ซึ่งมีมูลคารวมทั้งสิ้น 8 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมีระยะเ วล านั บ จากวั น ที่ เ ริ่ ม
ใหบริการจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัท ยอยสามแหงของกัลฟมียอดภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเกี่ยวกับการรับบริการจัดหา
อุปกรณและอะไหลและรับบริการซอมบํารุงกังหันกาซ และเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยครอบคลุมถึงการซอมบํารุงรักษาหลักจํานวน
20.78 ลานดอลลารสหรัฐฯ
รายจายฝายทุน
บริษัท ยอยสองแหงของกัลฟเขาทําสัญญากอสรางโรงไฟฟาเปนระยะเวลา 2.5 ปถึ ง 3.5 ป โดยมี มู ล ค า ทั้ ง สิ้ น 75.76 ล า น
ดอลลารสหรัฐฯ 161.22 ลานสวิสฟรั ง ก 62.27 ล า นยู โ ร 29.94 ล า นเ ยนแ ล ะ 1,747.68 ล า นบาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2549 กลุมบริษัท มีรายจายฝายทุนภายใตสัญญาดังกลาวที่ถือเปนภาระผูกพันแตไมไดรบั รูในงบการเงินรวมคงเ ห ลื อ อ ยู
เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 23.40 ลานดอลลารสหรัฐฯ 27.44 ลานสวิสฟรังก 9.67 ลานยูโร และ 715.77 ลานบาท
กิจการรวมคาของ เอ็กโก เจดีเขาทําสัญญากอสรางโรงไฟฟาเปนระยะเวลา 2 ป โดยมีมูลคาตามสัญญาทั้งสิ้น 4.8 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ และ 49.13 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัท มีรายจายฝายทุนภายใต สั ญ ญ าดั ง กล า วที่ ถื อ เ ป น
ภาระผูกพันแตไมไดรับรูในงบการเงินรวมคงเหลืออยูเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 0.48 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 4.91 ลานบาท
กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited เขาทําสัญญากอสรางโรงไฟฟาเปนระยะเวลา 4 ป โดยมีมลู คาตามสัญญา
ทั้งสิ้น 176.34 ลานดอลลารสหรัฐ ฯ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2549 กลุ ม บริ ษั ท มี ร ายจ า ยฝ า ยทุ น ภ ายใต สั ญ ญ า
ดังกลาวที่ถือเปนภาระผูกพันแตไมไดรับรูในงบการเงินรวมคงเหลืออยูเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 100.25 ลานดอลลารสหรัฐฯ

31

หนวยงานที่ยกเลิก
ในระหวางไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2549 กลุมบริษัท มีห นวยงานที่ยกเลิกดังตอไปนี้
-

บริษัท ตรัง ไบโอแมส จํากัด ซึ่งเปนบริษัท ยอยของกิจการรวมคากัลฟ จดทะเบียนและดําเนินกิจการในประเทศไทย โดยบริษทั
ยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
Northern Mindanao Power Corporation (NMPC) ซึ่งเปนบริษัท ยอยของกิจการรวมคา Conal จดท ะเ บี ย นแ ล ะดํ า เ นิ น
กิจการในประเทศฟลิปปนส การยกเลิกหนวยงานดังกล า วเ ป น ไ ปตามสั ญ ญ าการซื้ อ ขายไ ฟฟ า กั บ National Power
Corporation (NPC)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
31

หนวยงานที่ยกเลิก (ตอ)
สินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานที่ถูกยกเ ลิ ก แ ส ดงในงบดุ ล รวมด ว ยมู ล ค า ที่ ค าดว า จะไ ด รั บ แ ล ะจะต อ งจ า ยชํ า ระ
ตามลําดับ โดยสินทรัพย หนี้สินและผลการดําเนินงานของหนวยงานที่ยกเลิกมีดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

NMPC
บาท

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น – เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยห มุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย

219,061
328,163,397
12,584,242
4,280
666,928
341,637,908

หนี้สิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3,231,708
52,546
2,962,319
6,246,573

รวมหนี้สิน

ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริการ
รายไดอื่น
- ดอกเบี้ยรับ
- อื่นๆ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด

ตรัง ไบโอแมส
บาท

NMPC
บาท

งบการเงิน รวม
บาท

(182,000)
(182,000)

19,553,412
(737,983)
18,815,429
(10,249,870)
8,565,559

19,553,412
(737,983)
18,815,429
(10,431,870)
8,383,559

1,000
(181,000)
(181,000)

13,919,553
15,913,456
(25,798,336)
12,600,232
(6,751,044)
5,849,188

13,920,553
15,913,456
(25,798,336)
12,419,232
(6,751,044)
5,668,188
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
32

เหตุการณภ ายหลังวันที่ในงบการเงิน
เหตุการณภ ายหลังวันที่ในงบการเงินของบริษัท
สัญญากูยืมเงิน
เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยไทยจํานวนสองแหง โดยมีวงเงินกูยืม
แหงละไมเกิน 4,000 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เทากับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 วันทําการกอนวันเบิก
เงินกูงวดแรกของพัน ธบั ตรรัฐ บาลอายุ 1 ป (Average Yiel ds of One-Year Gover nment Bonds) บวกดวยส วนเพิ่ม คงที่
บริษัท มีภ าระชําระคืนดอกเบี้ยทุกเดือน และชําระคืนเงินตนเมื่อครบกําหนดหนึ่งปจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยบริษัท เริ่มเบิก
เงินกูงวดแรกในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550 จากธนาคารแหงละ 800 ลานบาท
ภาระค้ําประกัน
ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัท มีภ าระผูกพันภายใต Standby Letters of Credit ที่ออกในนามของบริ ษั ท เ พื่ อ กิ จ การ
รวมคาในฐานะผูถือหุน เปนจํานวน 93.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ
เหตุการณภ ายหลังวันที่ในงบการเงินของกิจการรวมคาบริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี)
กิจการรวมคาเอ็กโก เจดี
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 เอ็กโก เจดี ไดลงนามในสัญญา Sponsor Support Agreement และวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.
2550 ไดลงนามในสัญญาส อ งฉบั บ คื อ Pledge of Cost Overrun Reserve Account แ ล ะ Conditional Assignment of Cost
Overrun Reserve Account เพื่อเปนการสนับสนุนการใหเงินกูยืมแกบริษัท รวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี ตามสัญญาดังกลาว
เอ็กโก เจดี ในฐานะผูถือหุนตองใหการสนับสนุน โดยการสํารองเงินในบัญชีห ลักประกันที่เปดไวกับสถาบันการเ งิ น ผู ใ ห กู ต าม
สัดสวนการถือหุนเปนจํานวนเงิน 60 ลานบาท สําหรับตนทุนสวนเกินที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการขยายกําลังการผลิตของกิจ การ
รวมคาของ เอ็กโก เจดี จนกวาโครงการสวนขยายนั้นจะสามารถดําเนินงานได ซึ่งคาดวาโครงการสวนขยายดังกลาวจะส ามารถ
เริ่มดําเนินงานไดภ ายในไตรมาสแรกของ ป พ.ศ. 2550
บริษัท รวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัท รวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดีไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินแหงหนึง่
เพื่อกูยืมเงินจํานวนรวม 7 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อการพัฒนาโรงไฟฟาและเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนี้เดิม โดยเงินกูด งั กลาวมีอายุ
7 ป และมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกดวยสวนเพิ่มคงที่ บริษัท รวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี มีภ าระชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยจะเริ่มตนจายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยงวดแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550
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