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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ .  2549 งบกําไ รขาดทุนรวมแล ะงบกําไ รขาดทุน      
เฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปล ง ในสวนของ ผู ถือหุ นเ ฉพาะบริษัท แล ะ          
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันที่แนบมาน้ีของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มห าชน)  แล ะ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอ งแล ะ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํา กัด  (มห าชน) 
และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่ นจาก
สํานักงานเดียวกันกับขาพเจาและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549  
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนแล ะปฏิบัติง านเพื่ อ ให ไ ด 
ความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเห มาะสมของ   
การแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดั งกล าวใหข อ ส รุปที่ เ ปนเ กณฑอย าง เ ห มาะสมใน             
การแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการ เ งินเ ฉพาะบริษัท  ณ  วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมแล ะกระแส เ งินสดเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา  จํา กัด  (มห าชน)      
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
สุชาติ เหลืองสุรสวัสด์ิ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2807 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 5,848,595,680       8,820,211,798        4,129,760,569       2,627,988,314       
เงินลงทุนระยะส้ัน 6

- เงินฝากสถาบันการเงิน 729,616,380          675,820,274          856,435               845,705               
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 102,274,434          57,173,830            68,416,715           59,289,590           

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีใชเปนหลักประกัน 7
- เงินฝากสถาบันการเงิน 4,438,815,815       4,360,974,047        -                         -                         
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 26,000,000           26,000,000            -                         -                         

ลูกหน้ีการคา สุทธิ 8 363,698,782          304,987,351          -                         -                         
ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 29 2,365,898,056       2,248,699,679        -                         -                         
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย -                         -                         1,509,294,851       901,593,734          
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน
ท่ีถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 29 50,000,000           11,915,049            912,760,000          23,830,098           

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 29 206,173,416          126,256,543          208,219,242          160,083,224          
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 9 3,665,686,766       3,836,351,893        -                         -                         
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 707,563,891          540,892,344          14,729,184           14,406,241           
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 18,504,323,220      21,009,282,808      6,844,036,996       3,788,036,906       

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
และเงินลงทุนอ่ืน 10 2,952,041,733       2,859,356,538        3,005,872,521       2,868,297,503       

เงินลงทุนระยะยาวท่ีใชเปนหลักประกัน 7
- เงินฝากสถาบันการเงิน 1,040,300             62,438,351            -                         -                         
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด -                         26,000,000            -                         -                         

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน สุทธิ 29 -                         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       
ท่ีดิน 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        -                         -                         
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน สุทธิ 14 1,083,697,391       932,752,880          232,503,375          192,250,881          
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 53,381,907,456      40,240,807,025      34,937,216,200      28,830,731,295      

รวมสินทรัพย 71,886,230,676      61,250,089,833      41,781,253,196      32,618,768,201      

แทนกรรมการ  ……………………………………………………………… .

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -                         109,462,658          -                         -                         
เจาหน้ีการคา 1,034,244,545       750,853,380          -                         -                         
เจาหน้ีคากอสราง 527,146,018          2,459,366,020        -                         -                         
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 29 113,957,368          87,566,522            -                         -                         
เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 29 5,074,018,550       55,302,657            4,645,002,770       2,130,488             
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 16 1,787,312,801       3,331,375,567        -                         -                         
หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17 934,519,331          1,317,763,760        -                         -                         
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา  
ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15 50,000,000           11,915,049            -                         -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
- ดอกเบี้ยคางจาย 29 129,491,427          160,863,295          -                         -                         
- ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 184,511,841          157,032,400          -                         -                         
- ภาษีเงินไดคางจาย 532,315,943          178,553,842          -                         -                         
- อ่ืนๆ 569,196,574          615,770,294          164,722,307          109,600,794          
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 10,936,714,398      9,235,825,444        4,809,725,077       111,731,282          

หน้ีสินไมหมุนเวียน
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          -                         -                         
หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา 11 -                         -                         619,761,174          492,562,122          
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,891,463,232       1,075,356,364        911,982,074          935,620,331          
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 24,364,992,296      19,899,752,745      1,531,743,248       1,428,182,453       

รวมหน้ีสิน 35,301,706,694      29,135,578,189      6,341,468,325       1,539,913,735       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 18
ทุนจดทะเบียน 5,300,000,000       5,300,000,000        5,300,000,000       5,300,000,000       

ทุนท่ีออกและชําระแลว 5,264,650,000       5,264,650,000        5,264,650,000       5,264,650,000       
สวนเกินมูลคาหุน 18 8,601,300,000       8,601,300,000        8,601,300,000       8,601,300,000       
สวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืน 47,373,035           47,373,035            47,373,035           47,373,035           
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
- สํารองตามกฎหมาย 19 530,000,000          530,000,000          530,000,000          530,000,000          
ยังไมไดจัดสรร 20,199,878,066      16,107,739,744      20,199,878,066      16,107,739,744      

กําไรท่ียังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย 780,337,480          587,384,126          810,391,882          624,896,135          
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   
   ของบริษัทท่ีอยูในตางประเทศ (13,808,112)          (97,104,448)           (13,808,112)          (97,104,448)          
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 35,409,730,469      31,041,342,457      35,439,784,871      31,078,854,466      
สวนของผูถือหุนสวนนอย 20 1,174,793,513       1,073,169,187        -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 36,584,523,982      32,114,511,644      35,439,784,871      31,078,854,466      

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 71,886,230,676      61,250,089,833      41,781,253,196      32,618,768,201      

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได
รายไดจากการขายและบริการ 29 18,020,721,427      16,022,283,753      -                         -                         
ตนทุนขายและบริการ 29 (8,960,342,840)      (8,151,188,380)       -                         -                         
กําไรขั้นตน 9,060,378,587       7,871,095,373        -                         -                         

คาใชจายในการบริหาร 29 (1,641,615,496)      (1,417,038,181)       (502,908,447)         (418,520,760)         
ขาดทุนจากการตัดจําหนายคาใชจายในการพัฒนาโครงการ -                         (279,758,722)         -                         -                         
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 7,418,763,091       6,174,298,470        (502,908,447)         (418,520,760)         

รายไดอ่ืน
- ดอกเบี้ยรับ 29 677,175,618          353,197,160          231,151,817          120,097,585          
- เงินปนผล 168,012,976          241,214,217          168,012,976          241,214,217          
- อ่ืนๆ 157,861,992          210,169,237          203,412,807          297,147,249          

คาตอบแทนกรรมการ 24 (30,034,117)          (29,963,120)           (19,361,140)          (17,175,660)          
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 766,227,654          (285,394,385)         -                         52,636,717           
กําไรจากการดําเนินงาน 9,158,007,214       6,663,521,579        80,308,013           275,399,348          

สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 11 -                         -                         (271,762,549)         (501,672,871)         
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม   
  และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 11 43,684,263           27,061,091            6,227,274,235       4,318,787,532       
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 9,201,691,477       6,690,582,670        6,035,819,699       4,092,514,009       

ดอกเบี้ยจาย 29 (1,557,037,891)      (1,859,116,289)       -                         -                         
ภาษีเงินได 26 (1,277,174,303)      (475,407,929)         -                         -                         
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 6,367,479,283       4,356,058,452        6,035,819,699       4,092,514,009       

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 20 331,659,584          263,544,443          -                         -                         
กําไรสุทธิสําหรับป 21 6,035,819,699       4,092,514,009        6,035,819,699       4,092,514,009       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 22

กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 12.09                   8.28                    11.46                   7.78                    
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 0.63                    0.50                    -                         -                         
กําไรสุทธิสําหรับป 11.46                   7.78                    11.46                   7.78                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม 
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สวนเกิน  สวนเกินมูลคา  สํารอง สํารองสําหรับ  สวนเกินจาก ของบริษัทที่ สวนของผูถือหุน

ชําระแลว มูลคาหุน หุนทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย หุนทุนซื้อคืน  กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม อยูในตางประเทศ สวนนอย  หุนทุนซื้อคืน รวม
หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 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    -                    32,114,511,644     

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ -                          -                    -                         -                    -                          -                        -                          83,296,336            855,166             -                    84,151,502           
กําไรสุทธิสําหรับป -                          -                    -                         -                    -                          6,035,819,699      -                          -                          -                      -                    6,035,819,699       
เงินปนผลจาย 23 -                          -                    -                         -                    -                          (1,943,681,377)     -                          -                          (230,933,893)      -                    (2,174,615,270)      
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย -                          -                    -                         -                    -                          -                        192,953,354           -                          43,469              -                    192,996,823         
สวนของผูถือหุนสวนนอย 20 -                          -                    -                         -                    -                          -                        -                          -                          331,659,584       -                    331,659,584         
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    780,337,480           (13,808,112)           1,174,793,513    -                    36,584,523,982     

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)     29,102,935,708     

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ -                          -                    -                         -                    -                          -                        -                          68,033,718            (1,734,133)         -                    66,299,585           
กําไรสุทธิสําหรับป -                          -                    -                         -                    -                          4,092,514,009      -                          -                          -                      -                    4,092,514,009       
เงินปนผลจาย 23 -                          -                    -                         -                    -                          (1,567,488,951)     -                          -                          (171,699,966)      -                    (1,739,188,917)      
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย -                          -                    -                         -                    -                          -                        189,476,021           -                          (144,823)            -                    189,331,198         
กําไรที่รับรูที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด -                          -                    -                         -                    -                          -                        29,410                  -                          -                      -                    29,410                
ตัดจําหนายกําไรที่เกิดจากการเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด -                          -                    -                         -                    -                          -                        37,991,589            -                          -                      -                    37,991,589           
หุนสามัญ -                          -                    -                         -                    -                          -                        -                          -                          1,512,308          -                    1,512,308            
หุนทุนซื้อคืน -                          -                    47,373,035           -                    (52,169,276)           52,169,276          -                          -                          -                      52,169,276      99,542,311           
สวนของผูถือหุนสวนนอย 20 -                          -                    -                         -                    -                          -                        -                          -                          263,544,443       -                    263,544,443         
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 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    -                    32,114,511,644     

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง สํารองสําหรับ  สวนเกินจาก ของบริษัทที่

ชําระแลว  สวนเกินมูลคาหุน หุนทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย หุนทุนซื้อคืน  กําไรสะสม การตีมูลคายตุิธรรม อยูในตางประเทศ  หุนทุนซื้อคืน  รวม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท  บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 5,264,650,000 8,601,300,000 47,373,035 530,000,000 - 16,107,739,744 624,896,135 (97,104,448) - 31,078,854,466

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - - 83,296,336 - 83,296,336
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 6,035,819,699 - - - 6,035,819,699
เงินปนผลจาย 23 - - - - - (1,943,681,377) - - - (1,943,681,377)
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 185,495,747 - - 185,495,747
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 5,264,650,000 8,601,300,000 47,373,035 530,000,000 - 20,199,878,066 810,391,882 (13,808,112) - 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
เงินปนผลจาย 23 - - - - - (1,567,488,951) - - - (1,567,488,951)
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 216,745,795 - - 216,745,795
หุนทุนซื้อคืน - - 47,373,035 - (52,169,276) 52,169,276 - - 52,169,276 99,542,311
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 5,264,650,000 8,601,300,000 47,373,035 530,000,000 - 16,107,739,744 624,896,135 (97,104,448) - 31,078,854,466

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับป 6,035,819,699       4,092,514,009        6,035,819,699       4,092,514,009       
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
   - คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 2,778,795,374       2,707,557,323        47,508,014           43,425,825           

- รายการขาดทุนจากการดอยคา 12 - 2,500,000             - -
- รายการขาดทุนจากการตัดจําหนายคาใชจายในการพัฒนาโครงการ - 279,758,722          - -

   - คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย 27,063,923           35,658,646            - -
- คาตัดจําหนายขาดทุนท่ีเกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - 41,706,452            - -
   - (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึน (690,903,261)         395,300,875          - (32,242,288)          

- กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,828,317)            (3,919,314)            (427,002)              (1,751,434)            
   - เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน (168,012,976)         (241,214,217)         (168,012,976)         (241,214,217)         

- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 11 - - 271,762,549          501,672,871          
   - สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม
     และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 11 (43,684,263)          (27,061,091)           (6,227,274,235)      (4,318,787,532)      
   - สวนของผูถือหุนสวนนอย 20 331,659,584          263,544,443          - -
   - อ่ืนๆ 11,344,233           (667,520)               - -
   กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 8,280,253,996       7,545,678,328        (40,623,951)          43,617,234           
   การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
     (ไมรวมผลกระทบของการซ้ือและจําหนาย)

- เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวท่ีใชเปนหลักประกัน 429,694               2,919,135,144        -                         -                         
- ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน (195,901,197)         (186,136,195)         -                         -                         
- ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน (60,117,006)          (119,735,540)         (48,136,018)          (125,822,780)         
- วัสดุสํารองคลัง (174,910,941)         (593,314,307)         - -
- สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (423,736,061)         (209,535,613)         (322,942)              20,572,391           
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 31,542,966           (166,871,251)         (40,292,494)          (164,565,164)         
- เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 783,992,795          (532,564)               -                         -                         
- เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน (10,889,875)          24,869,856            (2,127,717)            2,037,807             
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 218,545,801          (12,701,686)           55,384,932           (12,450,050)          
- หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (150,882,121)         146,039,473          -                         -                         

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 8,298,328,051       9,346,895,645        (76,118,190)          (236,610,562)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                         -                         -                         935,620,333          
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา 11, 28 (2,000,000,000)      18,003,872            (3,624,655,000)      (4,670,577,192)      
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทยอย 11 -                         -                         4,517,800,000       -                         
เงินสดรับ (จาย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ 19,857,618           2,031,972,640        (10,730)                1,838,540,888       
เงินสดจากการ (ซ้ือ) จําหนายเงินลงทุนระยะส้ัน สุทธิ (122,106,152)         144,144,788          (1,170,040)            110,624,270          
เงินสดจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 37,010,262           54,729,730            39,729,730           39,729,730           
เงินสดจายสุทธิเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (10,241,322,703)     (2,927,840,393)       (16,838,393)          (32,944,769)          
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                         (380,958,406)         (2,600,000,000)      (1,253,944,542)      
เงินสดจากการรับชําระหน้ีเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 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       
เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน 168,012,976          241,214,217          168,012,976          241,214,217          
อ่ืนๆ (22,981,833)          (45,246,909)           -                         -                         
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (12,065,704,782)     (18,108,724)           3,521,297,281       3,487,290,384       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผูรวมทุนในกิจการรวมคา 320,117,098          397,319,252          -                         -                         
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญในบริษัทยอยของกิจการรวมคา
ในสวนของผูถือหุนสวนนอย 20 -                         2,089,500             -                         -                         

เงินสดจายจากสัญญาเชาทางการเงิน (7,066,181)            (5,017,885)            -                         -                         
เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินกูยืมระยะส้ัน (109,462,658)         34,462,658            -                         -                         
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกู 16, 17 13,759,135,436      2,915,266,902        - -
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินและหุนกู 16, 17 (10,896,656,157)     (3,421,231,313)       -                         -                         

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุน
ในกิจการรวมคา -                         256,897,965          -                         -                         

เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุน
ในกิจการรวมคา (86,915,049)          (540,008,625)         -                         -                         

เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูและหุนกู 16, 17 (174,343,597)         (395,906,184)         -                         -                         
เงินสดรับจากการขายหุนทุนซ้ือคืน -                         99,542,310            -                         99,542,310           
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน 23 (2,149,606,666)      (1,706,531,475)       (1,943,406,836)      (1,567,840,701)      
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 655,202,226          (2,363,116,895)       (1,943,406,836)      (1,468,298,391)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
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สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ 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 140,558,387          3,594,981             -                         -                         
ยอดคงเหลือปลายป 5,848,595,680       8,820,211,798        4,129,760,569       2,627,988,314       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย
 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,386,718,734       5,798,409,420        304,825,509          85,114,989           
 - เงินลงทุนระยะส้ันท่ีครบกําหนดภายในสามเดือน 4,461,876,946       3,021,802,378        3,824,935,060       2,542,873,325       

5,848,595,680       8,820,211,798        4,129,760,569       2,627,988,314       

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
ดอกเบี้ยจาย 1,713,936,875       1,995,975,587        -                         -                         
ภาษีเงินไดจาย 624,505,471          444,064,681          -                         -                         

รายการท่ีมิใชเงินสด

จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลัก

เบิกใชเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 12 737,540,713          257,618,702          -                         -                         

จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักท่ีไมไดใชงาน

ออกจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 12 453,588,972 65,903,234            -                         -                         

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน 7,451,994 2,817,804,161        -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 68 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูตามทีไ่ดจดทะเบียนไว
คือ ชั้น 15 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
 
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท บริษัทยอย บรษิทัรวม      
และกิจการรวมคาวาเปน “กลุมบริษัท” 
 
การประกอบการธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหกับหนวยงานรัฐบาลและภาคอุตสาห กรรม       
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 
กลุมบริษัทมีการดําเนินงานในสามประเทศและมีพนักงานจํานวน 973 คน (พ.ศ. 2548 จํานวน 969 คน) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทน้ีไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเม่ือวันที่ 12 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2550 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญั ติ      
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญั ติ วิชาชีพ บัญชี  พ .ศ . 2547 แล ะตาม 
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการ เ งินภ ายใต 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเ งิน
ยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนด
สมมติฐานที่เก่ียวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจเกิดขึน้  
ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตาง
จากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทํ าไป
ในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่ มี 
เน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชีซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 
 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และ ฉบับที่  32/2549 ล ง วันที่  3 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 ไดมีการแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัท ยอ ยแล ะ  
ฉบับที่ 45 เรื่องการบัญชีสําหรบัเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีส วนได เ สีย เ ปนวิธีราคาทุน 
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามวิธีราคาทุน รายไดจากเงินลงทุนจะรับรู
เม่ือมีการประกาศจายเงินปนผล โดยประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป ทั้งน้ี บริษัท จะ
ใชวิธีราคาทุนสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 
2.3.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานแล ะโดยทั่ วไ ปแลว       
กลุมบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวาก่ึงหน่ึง กลุมบริษัทรวมบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมต้ังแต วันที่ กลุ มบริษัท มี
อํานาจควบคุมและจะเลิกรวมเม่ืออํานาจควบคุมน้ันหมดไป 
 
กลุมบริษัทบันทึกการ ซ้ือบริษัท ยอ ยดวย วิธีซ้ือ  ตนทุนการไดมา ซ่ึงบริษัท ยอ ย วัดมูลค าด วย มูลค ายุ ติธรรมของ 
สินทรัพยที่จายไปหรือมูลคาของตราสารทุนที่ออกใหหรือหน้ีสินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดบริษัทยอยน้ันมา 
และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรงกับการไดมาน้ัน กลุมบริษัทวัดมูลคาเริ่มแรกของสินท รัพยที่ ไ ดมาแล ะห น้ีสินซ่ึงตอ ง   
รับผิดชอบที่ระบุไดดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ กลุมบริษัทบันทึกตนทุนการไดมาซ่ึงบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุ ติธรรมของ
สวนแบงของกลุมบริษัทที่มีตอสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดเปนคาความนิยม (หมายเหตุฯ  ขอ  2.10.1 อ ธิบายนโยบายการ บัญชี
เก่ียวกับคาความนิยม)  
 
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการ   
ที่อยูในกลุมบริษัทจะตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไม ไ ด เ กิดขึ้ นจริ ง ซ่ึงกลุ มบริษัท พิจารณาแลว 
วาเปนขอบงชี้การดอยคาของสินทรัพยที่โอน นอกจากน้ีกลุมบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในกรณีทีจํ่าเปนเพือ่ให
สอดคลองกับนโยบายของกลุมบริษัท 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
รายชื่อของบริษัทยอยของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายไปซ่ึงบริษัทยอ ยได เ ปด เ ผยไ ว ใน       
หมายเหตุฯ ขอ 11 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 
2.3.2 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการที่กลุมบริษัทถือหุนที่
มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูเริ่มแรกดวยราคาทุน
และใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึง ไ ด รวม
คาความนิยมที่ระบุไวเม่ือซ้ือ (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม)  สวนแบงของกลุมบริษัทในกําไรหรือ ขาดทุนของบริษัท ร วมที่
เกิดขึ้นภายหลังการซ้ือจะรวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท และความเคลื่อนไหวในบัญชีส วนเ กิน 
(สวนตํ่ากวา) จากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมาจะรวมไวเปนสวนหน่ึงของบัญชีสวนเกิน (สวนตํ่ากวา) จากการตี มูล ค า
ยุติธรรม โดยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน กลุมบริษัทจะไม รับรู
สวนแบงขาดทุนอีกตอไปหากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวา มูล ค าส วนได เ สียขอ ง  
กลุมบริษัทในบริษัทรวมน้ัน เวนแตกลุมบริษัทรับผิดในหน้ีของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหน้ีแทนบริษัทรวม    

 
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเพียงเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมน้ัน   
รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกันเวนแตเปนรายการที่มีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันน้ัน
ดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทรวมจะเปลี่ยนเทาที่จําเปนเพื่อใหสมํ่าเสมอกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท 
 
รายชื่อของบริษัทรวมไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ขอ 11 
 

2.3.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการที่ควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ซ่ึงเปนวิธีที่ กลุ มบริษัท รวม     
สวนแบงรายได คาใชจาย สินทรัพย หน้ีสินและกระแสเงินสดของกิจการรวมคาแตละรายการที่คลายคลึงกันในงบการ เ งินรวม     
กลุมบริษทัรับรูรายการกําไรหรือรายการขาดทุนในสวนของกลุมบริษัทจากการขายสินทรัพยจากกลุมบริษัทใหแกกิจการรวมค า
เฉพาะสวนที่เปนสวนไดเสียของผูรวมคาอื่น กลุมบริษัทจะยังไมรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของตนที่อยูในรายการซ้ือสินทรพัย
จากกิจการรวมคาจนกวาผูรวมคาจะขายตอสินทรัพยน้ันใหแกบุคคลที่สามที่มีความเปนอิสระจากผู ร วมค าแ ล ะ กิจการร วมค า 
อยางไรก็ดี กลุมบริษัทรับรูรายการขาดทุนจากการซ้ือสินทรัพยจากกิจการรวมคาทันทีเม่ือมีหลักฐานแสดงวามูล ค าที่ จะ ไ ด รับ
สุทธิของสินทรัพยน้ันลดลงหรือดอยคา  
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
รายชื่อของกิจการรวมคาและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายไปซ่ึงกิจการรวมคาไดเปดเผยไวในห มายเห ตุฯ 
ขอ 11 
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2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท 
 
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่ในงบดุล รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการแปลง
คาสินทรัพยหรือหน้ีสินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกทันทีไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท  ห น้ีสินที่
เปนเงินตราตางประเทศซ่ึงไดมีการปองกันความเสี่ยงโดยสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาห รือ สัญญาแลกเปลี่ ยนเ งินตรา
ตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียแปลงคาโดยใชอัตราตามสัญญา 
 
ผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารหน้ีและสินทรัพยทางการเงินอื่นซ่ึงวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรม  ให รวมผลต าง 
ดังกลาวเปนรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไ รขาดทุนเ ฉพาะบริษัท   
สวนผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไวเผ่ือขายใหรวมไวในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมซ่ึงแสดงอยู
ในสวนของผูถือหุน 
 
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ ย      
ในระหวางป รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคาที่ เ กิดจาก
การแปลงคาของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศไดรวมไปยังสวนของผูถือหุน และเม่ือมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศน้ัน    
ผลสะสมของผลตางจากการแปลงคาทั้งหมดดังกลาวใหถือเปนสวนหน่ึงของรายการกํ าไ รห รือ ขาดทุนจากการ จําห น าย                 
หนวยงานตางประเทศน้ันในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
 
คาความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการไดมาซ่ึงหนวยงานตางประเทศ จะถือเปนสินท รัพยห รือห น้ีสิน
ของหนวยงานตางประเทศและแปลงคาโดยใชอัตราปด  
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2.5 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา และลูกหน้ีการคา    
กิจการที่เก่ียวของกัน  หน้ีสินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเจาหน้ีการคา เจาหน้ีการคา กิจการที่ เ ก่ียวขอ ง กัน  
เงินกูยืม และหุนกู  นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ 
 
กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต างประ เท ศแล ะอัตรา
ดอกเบ้ีย  เครื่องมือที่ใชสวนใหญประกอบดวย สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย โดยเครื่องมือทางการเงินดังกลาวจะไมมีการรับรู ในงบการ เ งินรวมแล ะ      
งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ทําสัญญา  
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย  ผลตางที่จะไดรับห รือตอ ง
จายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของคาใชจายดอกเบ้ียทันทีที่เกิดรายการ   
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน
และอัตราดอกเบ้ีย  ผลตางที่จะไดรับหรือตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของคาใชจาย
ดอกเบ้ียทันทีที่เกิดรายการ   
 
การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินซ่ึงกลุมบริษัทเปนคูสัญญาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 27 

 
2.6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงอยูในงบดุลที่ราคาทุน สําหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด  เ งินสดแล ะรายการ
เทียบเทาเงินสดหมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองในการเปลีย่นมือสงูซ่ึงมีอายุ
ไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา 
 

2.7 ลูกหนี้การคา 
 
ลูกหน้ีการคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหน้ีและวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยู หักดวยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึง
ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีขอ งลูกห น้ีการค า
เปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญที่เกิดขึ้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
บริษัทโดยถือเปนคาใชจายในการบริหาร  
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2.8 วัสดุสํารองคลัง 

 
วัสดุสํารองคลังแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย ราคาทุนของวัสดุสํารองคลังคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่   
วัสดุสํารองคลังแยกประเภทไดเปนวัสดุสํารองหลักและวัสดุสํารองทั่วไป วัสดุสํารองหลักเปนวัสดุที่ใชสําหรับอุปกรณเฉพาะใน       
โรงไฟฟา และวัสดุสํารองทั่วไปใชกับอุปกรณอื่นทั่วไป 
 
การต้ังคาเผ่ือสําหรับวัสดุสาํรองหลักจะคํานวณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปของวัสดุสํารองหลักหารดวยจํานวนปที่คงเหลือ อยู      
ตามอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  ยกเวนวัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกิน
กวาหน่ึงปซ่ึงจะไมมีการต้ังคาเผ่ือการลาสมัยและเสื่อมคุณภาพแตจะมีการพิจารณามูลคาที่คาดวาจะได รับคืนซ่ึง คํานวณจาก
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชวัสดุสํารองหลักน้ัน  หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขาย วัส ดุ
สํารองหลักน้ันหักดวยตนทุนจากการจําหนายวัสดุสํารองหลักน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  ซ่ึงในกรณีที่ราคาตามบัญชีสู งกว า
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน   
 
การต้ังคาเผ่ือสําหรับวัสดุสํารองทั่วไปจะต้ังสํารองโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะหอายุของวัสดุ 
 

2.9 เงินลงทุนทั่วไป 
 

กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท ร วม  แล ะส วนได เ สีย ในกิจการร วมค า               
เปนสามประเภท คือ เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด  เงินลงทุนเผ่ือขาย  และเงินลงทุนทั่วไ ป การ จัดประ เภทขึ้ นอยู กับ
เปาหมายขณะลงทุน โดยฝายบริหารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนแล ะทบท วน 
การจัดประเภทอยางสมํ่าเสมอ 
• เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและผูบริหารต้ังใจแนวแนพรอมกับมีความสามารถถือไ ว จน

ครบกําหนด ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน  เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันที่ในงบดุลก็จะแสดง
ไวในสินทรัพยหมุนเวียน  

• เงินลงทุนเผ่ือขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเม่ืออัตราดอกเ บ้ีย
เปลี่ยนแปลง  ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงเวลานอย
กวา 12 เดือนนับแตวันที่ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน  หรือเวนแตกรณีที่ฝายบริหารมีความจํา เ ปนที่
ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน  

• เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ 
 
การซ้ือและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซ้ือขายซ่ึงเปนวันที่กลุมบริษัทตกลงที่จะซ้ือหรือ ขาย เ งินล งทุน ตนทุนของ    
เงินลงทุนใหรวมไปถึงตนทุนการจัดทํารายการ    
 
เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง   
 
เงินลงทุนเผ่ือขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม  รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลีย่นแปลง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซ้ือที่อางอิงจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและศูนยซ้ือขายตราสารหน้ีไทย ผลสะสมของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยู ใน   
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทเม่ือมีการขายเงินลงทุนเผ่ือขายหรือเกิดการดอยคาโดยแสดงเปนรายการ
กําไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน 
 
เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา 
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2.9 เงินลงทุนทั่วไป (ตอ) 
 
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงชี้วาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากวาราคาตามบัญชีขอ ง     
เงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมแล ะ     
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีขอ ง            
เงินลงทุนน้ันจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท กรณีที่ จําห น าย เ งินล งทุนที่ ถือ ไ ว ใน     
ตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวง 
นํ้าหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว   
 

2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

2.10.1 คาความนิยม 
 

คาความนิยมแสดงถึงสวนของตนทุนการไดมาที่มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของ เ งินล งทุนที่ กลุ มบริษัท มีในส วนแบ ง ใน
สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา  ณ วันที่ซ้ือบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา  คาความนิยมที่เกิดจากการซ้ือบริษัท
ยอยหรือกิจการรวมคาแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลรวม  คาความนิยมจะตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการ
ใหประโยชน โดยฝายบริหารเปนผูประมาณอายุการใหประโยชนของคาความนิยมซ่ึงจะมีผลกระทบตอกลุ มบริษัท  ณ  เ วล าที่
ไดมาโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเติบโตและปจจัยอื่นในบริษัท ยอ ยแล ะ 
กิจการรวมคาที่ไดมา  
 
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาของกลุมบริษัทใหตัดจําหนายตามอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟากับการไฟฟาฝ ายผลิตแห ง
ประเทศไทย และสัญญาซ้ือขายนํ้าประปากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ภายในระยะเวลา 3.5 ป ถึง 25 ป 
 
ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัทจะทบทวนวามีขอบงชี้ของการดอยคาที่มีตอคาความนิยมแตล ะรายการที่ ไ ด          
รับรูหรือไม เม่ือมีขอบงชี้ท ี่แสดงชัดเจนวาอาจเกิดการดอยคาขึ้น กลุมบริษัทจะประเมินวามูลคาของคาความนิยมจะไดรับคืนเต็ม
จํานวนหรือไม ทั้งน้ีกลุมบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน 

 
2.10.2 คาใชจายในการพัฒนาโครงการ 
 

คาใชจายในการพัฒนาโครงการรับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดขึ้น ตนทุนที่เกิดขึ้นของการพัฒนาโครงการรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตน       
เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาโครงการน้ันจะประสบความสําเร็จในการประเมินความเปนไปไดทั้งท างพาณิชยกรรมแล ะ           
ทางเทคโนโลยี และบันทึกในจํานวนไมเกินตนทุนที่สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ สวนรายจายการพัฒนาอื่นรับรูเปนคาใชจาย
เม่ือเกิดขึ้น  ตนทุนการพัฒนาโครงการที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถรับรู เ ปนสินท รัพย ในงวดถัดไป  
ตนทุนการพัฒนาโครงการที่บันทึกเปนสินทรัพยจะเริ่มตัดจําหนายเม่ือเริ่มใชในการผลิตเพื่อพาณิชยกรรมโดยตัดจําห น ายด วย
วิธีเสนตรงตลอดอายุโรงไฟฟา 
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2.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเม่ือเริ่มแรกตามราคาทุน  โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม 
 
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการ
ไวของสินทรัพยดังตอไปน้ี ยกเวนที่ดินซ่ึงมีอายุการใชงานไมจํากัด 
 
 จํานวนป 
โรงไฟฟา 15, 18, 20 และ 21 

โรงผลิตนํ้าประปาและทอสงนํ้าประปา 30 

อาคารและสิ่งปลูกสราง 10 และ 20  

สถานียอยและระบบสงพลังงานไฟฟา 20 และ 21  

เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและบํารุงรักษา 5 

เครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตง และอุปกรณคอมพิวเตอร 3, 5 และ 10  

ยานพาหนะ 5  

 
วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหน่ึงป จะบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยเม่ือมีการเบิกใชเพื่อการซอมบํารุงรักษาหลัก    
และตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของวัสดุสํารองหลักดังกลาวซ่ึงอยูระหวาง 6 ป ถึง  12 ป    
สวนวัสดุสํารองหลักที่ถูกเปลี่ยนแทนจากการซอมบํารุงรักษาหลักจะถอดออกจากสินทรัพยแ ล ะ บันทึกเ ปนวัส ดุสํ ารอ งคลั ง     
ดวยราคาตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแทน 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้ น ตนทุนของการปรับปรุ ง ให ดีขึ้ นอย าง เ ปน
สาระสําคัญจะรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนว าประ โยชน เ ชิ ง เ ศรษฐกิจในอนาคต
ที่จะกลับเขามาสูกลุมบริษัทจะมีมูลคาสูงกวาการใหประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวต้ังแตตนเม่ือไดมาซ่ึงสินทรัพยทีมี่อยูในปจจุบัน 
การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ   
 
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไ ว
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 

 
ดอกเบ้ียที่เกิดจากการกูยืมเงินมาใชในการซ้ือหรือสรางอาคารและอุปกรณไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของตนทุนของสินท รัพย น้ัน  
ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยน้ันใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมประกอบดวย 
• ดอกเบ้ียที่เกิดจากเงินกูยืมระยะยาว  
• จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เก่ียวกับการจัดการกูยืม และ 
• ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากเงินกูยืมและดอกเบ้ียจายที่เปนเงินตราตางประเทศซ่ึงรับรูไดไมเกินตนทุนดอกเ บ้ีย             

ที่จายใหกับเงินกูในประเทศตามอัตราที่เปนอยูในสกุลเงินบาท 
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2.12 การดอยคา 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน จะมีการทบทวน
การดอยคา เม่ือมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการ
ดอยคาจะรับรูเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  ซ่ึงมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวา
ระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล สินทรัพยจะ ถูก
จัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซ่ึงเปนหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาได  
 
กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนที่ไมใชคาความนิยม เม่ือประมาณการ
ที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว   
 

2.13 สัญญาเชาระยะยาว 
 

สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเช าการ เ งิน    
สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิขอ ง จํานวนเ งินที่
ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใช จ ายท างการ เ งิน
เพื่อใหไดอัตราดอกเบ้ียคงที่ตอหน้ีสินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงนิจะ
บันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท ตลอดอายุขอ ง
สัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เ ช าห รือ อ ายุขอ ง
สัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 

 
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเ ช าจะ จัดเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผู ให เ ช า )  จะท ยอย 
บันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน 

 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปน 
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 

 
2.14 เงินกูยืม 
 

เงินกูยืมรับรูเม่ือเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น ในเ วล าตอมาจะ            
วัดมูลคาเงินกูยืมดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (หักดวยตนทุนการจัดทํา
รายการที่เกิดขึ้น) เม่ือเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหน้ีน้ันจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเ ฉพาะบริษัท     
ตลอดชวงเวลาการกูยืม 

 
2.15 ภาษีเงินได 
 

กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงค าง  กลุ มบริษัท
มิไดบันทึกภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต 
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2.16 ประมาณการหนี้สิน 
 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินซ่ึงไมรวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงานเ ม่ือ เ กิดภ าระ ผูกพันใน
ปจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต  ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะส งผล ใหต อ ง ใช
ทรัพยากรเพื่อจายชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ เม่ือไดจายชําระประมาณ
การหน้ีสินไปแลวหากแนใจวาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 

 

2.17 หุนทุนซื้อคืน 
 
หุนทุนซ้ือคืนแสดงในงบดุลดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด  หากราคาขายของหุนทุนซ้ือคืน 
สูงกวาราคาซ้ือหุนทุนซ้ือคืนใหรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืน และหากราคาขายของหุนทุนซ้ือคืนตํ่ากวาราคาซ้ือ
หุนทุนซ้ือคืนใหนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากกําไรสะสม 

 

2.18 การรับรูรายได 
 

รายไดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา ประกอบดวยรายไดคาความพรอมจายและคาพลังงานไฟฟา รายไดคาความพรอมจายจะรบัรูตาม
อัตราที่กําหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟา สวนรายไดคาพลังงานไฟฟาคํานวณจากปริมาณไฟฟาที่จายจริง รายไดตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟาและไอนํ้ากับภาคอุตสาหกรรมรับรูเม่ือสงมอบและลูกคายอมรับการสงมอบน้ัน รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สทุธิจากภาษี
ขายและสวนลด  ทั้งน้ีรายการขายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทไดตัดบัญชีแลวเพื่อจัดทํางบการเงินรวม 

 

การรับรูรายไดของงานกอสรางอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานโดยวัดจากอัตราสวนจากตนทุนการกอสรางที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบัน   
เทียบกับประมาณการตนทุนคากอสรางทั้งหมด  รายไดจากการใหบริการอื่นๆ รับรูเปนรายไดเม่ือไดใหบริการแกลูกคาแลวตาม
สัญญาหรือไดออกใบแจงหน้ีแลว 
 
รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ 
 
รายไดเงินปนผลรับรูเม่ือเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลน้ัน 
 

2.19 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปน
บริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังรวมความถึง บริษัทรวมและบุคคลซ่ึงถือหุ นที่ มีสิท ธิ
ออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซ่ึงมีอํานาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคล ดังกล าว
และกิจการที่เก่ียวของกับบุคคลเหลาน้ัน 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ ง กันแตล ะรายการ   กลุ มบริษัท คํา นึง ถึง เ น้ือห าของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย  
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2.20   การจายเงินปนผล 
 

เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการ
ของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล  

 

2.21 รายงานขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซ่ึงจําแนกขอ มูลท างการ เ งินตามสวนงาน
ภูมิศาสตร  

 

3 งบกระแสเงินสด 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน แสดงรวมอยูในงบกระแสเงินสดในสวนของกระแสเงนิสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน เน่ืองจากเงินสดรับจากการขายกระแสไฟฟาจําเปนตองนําไปสํารองเปนเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
ที่ใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7 

 

4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 

  
 

ประเทศไทย  

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว  

 
 

ประเทศฟลิปปนส  

 
 

งบการเงินรวม  
 บาท  บาท  บาท  บาท  
     
รายไดจากการขายและบริการ 17,344,316,802 - 676,404,625 18,020,721,427 
ตนทุนขายและบริการ (8,807,427,703) - (152,915,137) (8,960,342,840) 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 8,536,889,099 - 523,489,488 9,060,378,587 
คาใชจายในการบริหารและ 
   คาตอบแทนกรรมการ (1,533,987,302) (51,749,345) (85,912,966) (1,671,649,613) 
รายไดอ่ืน 914,934,146 2,947,023 85,169,417 1,003,050,586 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน  991,751,315 (222,960,228) (2,563,433) 766,227,654 
กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 8,909,587,258 (271,762,550) 520,182,506 9,158,007,214 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทรวมและสวน

ไดเสียในกิจการรวมคา 43,684,263 
 
- - 43,684,263 

ดอกเบี้ยจาย (1,485,515,075) - (71,522,816) (1,557,037,891) 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 7,467,756,446 (271,762,550) 448,659,690 7,644,653,586 
ภาษีเงินได (1,135,199,488) - (141,974,815) (1,277,174,303) 
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของ 
   ผูถือหุนสวนนอย 6,332,556,958 (271,762,550) 306,684,875 6,367,479,283 
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 169,784,330 - 161,875,254 331,659,584 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 6,162,772,628 (271,762,550) 144,809,621 6,035,819,699 
     
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน 66,747,910,449 3,350,965,725 1,787,354,502 71,886,230,676 
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร (ตอ) 
 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
  

 
ประเทศไทย  

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว  

 
 

ประเทศฟลิปปนส  

 
 

งบการเงินรวม  
 บาท  บาท  บาท  บาท  
     
รายไดจากการขายและบริการ 15,220,370,764 - 801,912,989 16,022,283,753 
ตนทุนขายและบริการ (7,857,191,432) - (293,996,948) (8,151,188,380) 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 7,363,179,332 - 507,916,041 7,871,095,373 
คาใชจายในการบริหารและ

คาตอบแทนกรรมการ (1,125,863,309) 
 

(220,994,071) (100,143,921) (1,447,001,301) 
ขาดทุนจากการตดัจําหนาย

คาใชจายในการพัฒนาโครงการ - 
 

(279,758,722) -  (279,758,722) 
รายไดอ่ืน 759,460,207 2,542,223 42,578,184 804,580,614 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน  (284,667,733) (3,462,301) 2,735,649 (285,394,385) 
กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 6,712,108,497 (501,672,871) 453,085,953 6,663,521,579 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทรวมและ

สวนไดเสียในกิจการรวมคา 27,061,091 
 
- - 27,061,091 

ดอกเบี้ยจาย (1,788,150,287) - (70,966,002) (1,859,116,289) 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี  เงินได 4,951,019,301 (501,672,871) 382,119,951 4,831,466,381 
ภาษีเงินได (407,920,954) - (67,486,975) (475,407,929) 
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของผูถือ

หุนสวนนอย 4,543,098,347 (501,672,871) 314,632,976 4,356,058,452 
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 102,871,030 - 160,673,413 263,544,443 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,440,227,317 (501,672,871) 153,959,563 4,092,514,009 
     
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน 57,566,168,971 1,619,085,995 2,064,834,867 61,250,089,833 

 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
รายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สวนใหญเปนเงินลงทุนระยะสั้นในต๋ัวสัญญาใช เ งินประ เภทครบ
กําหนดภายในสามเดือน ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 5.25 ตอป (พ.ศ. 2548 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 
4.15 ตอป)  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนระยะส้ัน  
 
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 

 
เงินฝากสถาบันการเงิน 
 
เงินฝากสถาบันการเงินของกลุมบริษัทสวนใหญประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงนิ
ภายในประเทศ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 730 ลานบาทมีอัตราดอกเ บ้ียรอ ยล ะ  0.50 
ถึงรอยละ 6.25 ตอป (พ.ศ. 2548 จํานวน 676 ลานบาทมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 4.15 ตอป) 
 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
หลักทรัพยเผ่ือขาย     
ตราสารหน้ี 96,553,893 52,887,054 62,696,174 55,002,814 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 5,720,541 4,286,776 5,720,541 4,286,776 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด 102,274,434 57,173,830 68,416,715 59,289,590 

 

7 เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 
 

บริษัทยอยของบริษัท 
 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 
และบริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกูและมีไวเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตน
และจายดอกเบ้ียที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงปและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาว
กันจากรายไดคาขายไฟฟา ในระหวางไตรมาสที่สามและสี่ของป พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไ ด จ ายชํ าระคืน 
เงินกูยืมทั้งจํานวนใหแกเจาหน้ีเงินกู ดังน้ัน บริษัทยอยดังกลาวไมตองสํารองเงินในบัญชีหลักประกันตามเงื่ อ นไขของสัญญา
เงินกูอีกตอไป ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันจึงเปน
เฉพาะของบรษิัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด และบริษัท ทีแอลพี โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียของบริษัท ยอ ยทั้ ง สอ งแห ง มี
จํานวนรวม 295 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 760 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินลงทุนระยะสั้ น
และระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 1,957 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 2,650 ล านบาท )  เ ปนยอด
บัญชีซ่ึงตองมีไวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู อยางไรก็ตาม เงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดห ลั ง จาก
ไดรับอนุมัติจากเจาหน้ีเงินกูแลว  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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7 เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ) 
 
บริษัทยอยของบริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประ กันของ กัลฟ จํานวน 2,120 ล านบาท  ( วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 691 ลานบาท) เปนของบริษัทยอยหาแหงของกัลฟ ซ่ึงเปนเงินสํารองภายใตสัญญาเ งินกู ยืมแ ล ะ
สัญญาที่เก่ียวของกับการจัดหาแหลงเงินกูใหมเพื่อทดแทนแหลงเงินกูเดิมโดยการออกหุนกูของกลุมบริษัทยอยสามแหงตามที่
กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 16 และ 17 เงินสํารองเหลาน้ีกันจากรายไดคาขายกระแสไฟฟา โดยที่บริษัทยอยทั้งหาแหง ดังกล าว
สามารถถอนเงินฝากในบัญชีเพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติไดเม่ือไดรับอนุมัติจากเจาหน้ีเงินกู แ ล ว ในกรณีที่
บริษัทยอยเหลาน้ีอยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟาและยังไมมีรายไดจากการขายกระแสไฟฟา เงินฝากสวนใหญจะเปนเงินที่ได
จากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและเงินทุนจากผูถือหุนและนําไปใชจายชําระคากอสรางแ ล ะค า ใช จ ายอื่ นๆ  ของโครงการ     
โดยบริษัทยอยเหลาน้ีจะเริ่มสํารองเงินที่ใชเปนหลักประกันตามสัญญาเงินกูเม่ือเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 
 
เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินตราตางประ เท ศจํานวนเทียบเท า   
เงินบาทจํานวน 87 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.09 ถึงรอยละ 5.32 ตอป (พ.ศ. 2548 จํานวน 192 ล านบาท  มีอัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 1.38 ถึงรอยละ 4.17 ตอป) และเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินบาทจํานวน 4,353 ลานบาท    
มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ถึง รอยละ 5.25 ตอป (พ.ศ. 2548 จํานวน 4,231 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.25 ถึงรอ ยล ะ 
6.5 ตอป) 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน  
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่ถือจนครบกําหนด   

- สวนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป  26,000,000 26,000,000 
- สวนที่ถึงกําหนดรับชําระเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป - 26,000,000 

   
 26,000,000 52,000,000 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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8 ลูกหนี้การคา สุทธิ  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหน้ีการคา  363,698,782 308,322,351 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,335,000) - - 
     
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 363,698,782 304,987,351 - - 
 
ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ไมเกินกําหนด 268,146,296 236,964,074 - - 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน  54,227,854 22,715,081 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 13,643,114 35,563,201 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 16,735,636 5,565,774 - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 10,945,882 7,514,221 - - 
 363,698,782 308,322,351 - - 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,335,000) - - 

     
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 363,698,782 304,987,351 - - 
 

9 วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
     
นํ้ามันเชื้อเพลิง 395,818,686 392,031,468 - - 
วัสดุสํารองหลัก     
- วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงาน 
  เกินกวาหน่ึงป 1,460,355,141 1,456,288,325 

 
- 

 
- 

- วัสดุสํารองหลักอื่น 1,962,344,438 1,922,289,102 - - 
วัสดุสํารองทั่วไป 71,389,657 67,493,926 - - 
วัสดุสํารองระหวางทาง - 195,234,685 - - 
 3,889,907,922 4,033,337,506 - - 
หัก  คาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย (224,221,156)  (196,985,613) - - 
     
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 3,665,686,766 3,836,351,893 - - 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
 

26 

10 เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและเงินลงทุนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
หลักทรัพยเผ่ือขาย     
ตราสารหน้ี 221,564,339 317,569,991 291,009,133 337,262,182 
ตราสารทุน 1,905,222,903 1,905,222,903 1,905,222,903 1,905,222,903 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 822,954,491 634,263,644 807,340,485 623,512,418 
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน 
  ความตองการของตลาด 2,949,741,733 2,857,056,538 3,003,572,521 2,865,997,503 
ตราสารทุนอื่น 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน 
  ความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่น 2,952,041,733 2,859,356,538 3,005,872,521 2,868,297,503 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 16,054,704,934 19,948,460,774 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 428,645,550 395,380,955 - - 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา  6,654,469,880 7,960,213 12,762,944,908 4,447,569,057 
หัก คาเผ่ือการดอยคา - - (394,406,165) (394,406,165) 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา  สุทธิ 6,654,469,880 7,960,213 12,368,538,743 4,053,162,892 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษทัรวม 
  และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 7,083,115,430 403,341,168 28,423,243,677 24,001,623,666 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 พ.ศ. 2549 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 403,341,168 24,001,623,666 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
   และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 
43,684,263 6,227,274,235 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา (8,910,001) (5,496,475,977) 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ 
   ของตลาดที่มีไวเผ่ือขายของบริษัทยอย 

 
- 233,915 

การไดมาซ่ึงกิจการรวมคา (หมายเหตุฯ ขอ 28) 6,645,000,000 6,645,000,000 
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา - 1,624,655,000 
การลดทุนของบริษัทยอย - (4,517,800,000) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - (61,267,162) 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 7,083,115,430 28,423,243,677 

 
อัตรารอยละของการถือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาไมมีการเปลี่ยนแปลงต้ังแตป พ.ศ. 2548 
ยกเวนการซ้ือสวนไดเสียในกิจการรวมคาใหมตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 28 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2549 
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการล งทุน 

ทางออม) 
   

บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย       
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  ผลิตไฟฟา  4,702,200 99.99 4,702,200 6,574,918 2,743,716 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ผลิตไฟฟา  4,850,000 99.99 4,850,000 6,281,442 2,343,411 
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียร่ิง  แอนด เซอรวิส  
  จํากัด และบริษัทยอยและกิจการรวมคา  

ใหบริการรับจาง ซอมแซม  
  และรับจางเดินเคร่ืองจักร  
  โรงไฟฟา  

400,000 
 

 

99.99 400,000 1,065,807 - 

- บริษัทยอย       
- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด  ซ้ือ/ขาย ขนส งเช้ือเพลิง  

  จากเศษวัสดุธรรมชาติ  
 99.99    

- บริษัท เอ็กคอมธารา  จํากัด  ผลิตนํ้าประปา   70.00   24,176 
- กิจการรวมคา        

- บริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรวิส  
   จํากัด  

รับจางเดินเค ร่ืองจักร  
  โรงไฟฟา  

 50.00    

บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็ นเนอรยี จํากัด  
   และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับ 
  พลังงานไฟฟาโดยใช  
  วัตถุดิบธรรมชาติ  
  เปนเช้ือเพลิง  

175,000 74.00 129,500 196,384 88,003 

- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด  ผลิตไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิง  
  จากแกลบ 

 95.00    

บริษัท ไทยแอลเอ็นจีเพาเวอร จํากัด  
   และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับ 
  พลังงาน 

513,000 100.00 513,000 499,170 148,585 

 - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด  ผลิตไฟฟา  1,060,000 80.00 424,000 689,782 148,585 

บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศ British Virgin Islands      

EGCO International B.V.I ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับ 
  พลังงาน 

- 99.99 - 
 

747,202 
 

 
 

       
    11,018,700 16,054,705 5,496,476 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินปนผลคางรับในงบการเงินเฉพาะบริษัทมีจํานวน 1,509 ลานบาท  
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยทีเ่กิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังน้ี 
 

บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 
 

เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทไดลดทุนจดทะเบียนจากหุนสามัญ
จํานวน 922 ลานหุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 922 ลานหุ น มี มูล ค าตราไ วหุ นล ะ  5.10 บาท             
โดยบริษัทถือหุนตามสัดสวนการลงทุนเดิม 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2548  
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการล งทุน 

ทางออม) 
   

บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย       
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  ผลิตไฟฟา  9,220,000 99.99 9,220,000 10,891,245 2,284,408 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ผลิตไฟฟา  4,850,000 99.99 4,850,000 6,168,968 1,502,276 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด  เซอ รวิส  
   จํากัด บริษัทยอย และกิจการรวมคา  

ใหบริการรับจาง ซอมแซม  
  และรับจางเดินเคร่ืองจักร  
  โรงไฟฟา  

400,000 
 

 

99.99 400,000 900,985 38,925 

- บริษัทยอย       
- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด  ซ้ือ/ขาย ขนส งเช้ือเพลิง  

  จากเศษวัสดุธรรมชาติ  
 99.99    

- บริษัท เอ็กคอมธารา  จํากัด  ผลิตนํ้าประปา   70.00   11,223 
- กิจการรวมคา        

- บริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรวิส  
   จํากัด  

รับจางเดินเค ร่ืองจักร  
  โรงไฟฟา  

 50.00    

บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็ นเนอรยี จํากัด  
  และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับ    
พลังงานไฟฟาโดยใช  

  วัตถุดิบธรรมชาติ  
  เปนเช้ือเพลิง  

175,000 74.00 129,500 186,719 12,651 

   - บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด  ผลิตไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิง  
  จากแกลบ 

 95.00    

บริษัท ไทยแอลเอ็นจีเพาเวอร จํากัด  
   และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับ 
  พลังงาน 

513,000 100.00 513,000 503,017 130,010 

 - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด      ผลิตไฟฟา  1,060,000 80.00 424,000 633,215 275,481 

บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศ British Virgin Islands      

EGCO International B.V.I ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับ 
  พลังงาน 

- 99.99 - 
 

664,312 
 

- 
 

       
    15,536,500 19,948,461 4,254,974 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.2 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย มีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

    พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2548 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

       
บริษัท อมตะ-เอ ็กโกเพาเวอร จํากัด ผลิตไฟฟา 14.85 200,475 428,646 200,475 395,381 

   200,475 428,646 200,475 395,381 

 
11.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม   

   พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2548 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

       
กิจการรวมคา ท่ีจัดต้ังขึ้นใ นประเทศไ ทย       
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก 
   เซอรวิส จํากัด 

รับจางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟา 
50.00 1,000 9,470 1,000 7,960 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด  
   (บีแอลซีพี) (หมายเหตุฯ ขอ 28) 

ผลิตไฟฟา 
50.00 6,645,000 6,645,000 - - 

   6,646 ,000 6,654,470 1,000 7,960 

 
เงินลงทุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํางบการเ งินรวม
โดยวิธีรวมตามสัดสวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 เน่ืองจากงบการเงินของกิจการร วมค า ดังกล าวไม มี 
นัยสําคัญตอกลุมบริษัท 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2549  
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
       
กิจการรวมคา ท่ีจัดต้ังขึ้นใ นประเทศไ ทย       
บริษัท เอ ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ ็ก

โก เจด)ี และบริษัทรวมและกิจการรวมคา 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางด านธุรกิจพลังงานไฟฟา 

696,720 50.00 348,360 721,419 - 

- บริษัทรวม        
- บริษัท อมตะ-เอ ็กโก เพาเวอร  จํากัด ผลิตไฟฟา  29.70    

- กิจการรวมคา       
- บริษัท อมตะ เพาเวอร  (บางปะกง) 

จํากัด 
ผลิตไฟฟา  30.00    

บริษัท กัลฟอ ิเล ็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) ลงทุนในโครงการตาง  ๆ
  ทางดานธุรกิจพลังงาน 
  ไฟฟา  

7,498,695 50.00 4,736,675 4,649,547 - 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี) ผลิตไฟฟา 5,484,400 50.00 6,645,000 6,645,000 - 
กิจการรวมคา ท่ีจัดต้ังขึ้นใ นประเทศฟลิปปนส       
Conal Hold ings Corporation (Conal) ลงทุนในโครงการตาง  ๆ

  ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา  
  729,320 40.00 1,002,467 

 
746,979 

 
82,890 

 
    12,732,502 12,762,945 82,890 
หัก คาเผื่อการดอยคา     - (394,406) - 
    12,732,502 12,368,539 82,890 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2548  
  ทุนชําระ

แลว  
อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนได

เสีย  
เงินปนผล  

 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
       
กิจการรวมคา ท่ีจัดต้ังขึ้นใ นประเทศไ ทย        
บริษัท เอ ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 
   (เอ ็กโก เจดี)  

ลงทุนในโครงการตาง  ๆ
  ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา  

696,720 50.00 348,360 597,038 - 

- บริษัทรวม        
- บริษัท อมตะ-เอ ็กโก เพาเวอร  จํากัด ผลิตไฟฟา  29.70    

- กิจการรวมคา       
- บริษัท อมตะ เพาเวอร  (บางปะกง) จํากัด ผลิตไฟฟา  30.00    
บริษัท กัลฟอ ิเล ็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) ลงทุนในโครงการตาง  ๆ

  ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา  
5,874,040 50.00 3,112,020 3,076,508 - 

กิจการรวมคา ท่ีจัดต้ังขึ้นใ นประเทศฟลิปปนส       
Conal Hold ings Corporation (Conal) ลงทุนในโครงการตาง  ๆ

  ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา  
729,320 40.00 1,002,467 

 
774,023 

 
56,002 

 
    4,462,847 4,447,569 56,002 
หัก คาเผื่อการดอยคา     - (394,406) - 
    4,462,847 4,053,163 56,002 
 

การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังน้ี 
 

กิจการรวมคากัลฟ 
 

(ก) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยของกัลฟไดออกหุนเพิ่ มทุนจํานวน 4.13 ล านหุ น โดย มีมูล ค าตราไ วแ ล ะ
จําหนายในอัตราหุนละ 10 บาท กลุมบริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 

 

(ข) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงของกัลฟไดเรี ยกชํ าระค าหุ นเพิ่ มเ ติมสํ าห รับหุ นจํานวน 24.7 
ลานหุนในอัตราหุนละ 7.30 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 180 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกล าว
ตามสัดสวนการลงทุนเดิม 

 

(ค) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 18 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอตัราหุนละ 10 บาท 
บริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 

 

(ง) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงของกัลฟไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 24.7 ลานหุน 
ในอัตราหุนละ  0.10 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 3 ลานบาท กลุมบริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสดัสวนการลงทนุเดิม 

 

(จ) บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดจดทะเบียนเ ลิกบริษัท กับกระท รวงพาณิชย เ ม่ือ วันที่  31 สิ งห าคม  พ .ศ .  2549            
(ดูรายละเอียดในหมายเหตุขอฯ 31)  

 

(ฉ) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 307 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุนล ะ 
10 บาท บริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
11.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังน้ี (ตอ) 
 

กิจการรวมคาเอ็กโก เจดี 
 
(ก) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 5 ลานหุน ในอตัรา

หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทนุเดิม 
 
(ข) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี ไดเรียกชาํระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 5 ลานหุน ในอตัรา

หุนละ 15 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 75 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทนุเดิม 
 

(ค) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 5 ลานหุน ในอัตรา
หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทนุเดิม 

 
11.4 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา 

 
ในไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2548 บริษัทไดลงนามในสัญญาใหการสนับสนุนทางการ เ งินจํานวน 94 ล านดอลล ารสห รั ฐฯ      
แก Nam Theun 2 Power Company Limited ซ่ึงเปนกิจการรวมคาของบริษัท บริษัทบันทึกบัญชีสําหรับสวนไดเสีย ในกิจการ
รวมคาตามวิธีสวนไดเสียตามสัดสวนการถือหุนตอสวนของผูถือหุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท ดังน้ัน บริษัทไดรับรูขาดทุนสะสม
เกินทุนจํานวน 620 ลานบาทของกิจการรวมคาดังกลาวในงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ .  2549 
เพื่อแสดงภาระผูกพันดังกลาว (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 493 ลานบาท) 
 
การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินสุทธิที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการร วมค า ในงบการ เ งินเ ฉพาะบริษัท สํ าห รับปสิ้ นสุด วันที่             
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
  บาท 
   
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ  (492,562,122) 
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับป  (271,762,549) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ  144,563,497 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ  (619,761,174) 

   
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.4 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา (ตอ) 
 
มูลคาของหน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคาซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดังน้ี 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
   พ.ศ. 2549 
  อัตรารอยละ  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ  ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
      
Nam Theun 2 Power Company 

Limited 
ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 
 

(619,761) 
 

- 
 

   753,249 (619,761) - 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
   พ.ศ. 2548 
  อัตรารอยละ  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ  ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
      
Nam Theun 2 Power Company 

Limited 
ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 
 

(492,562) 
 

- 
 

   753,249 (492,562) -  
 
11.5 สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังน้ี  
 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี) 
 
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับบริษัท เชฟรอน บางปะกง เพาเวอร โฮล ด้ิง  จํา กัด 
กิจการรวมคาอยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 50  
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) 
 
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัท กับ Electric Power Development Company 
Limited (EPDC) กิจการรวมคาอยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการร วมค า ใน
สัดสวนรอยละ 50 
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Conal Holdings Corporation (Conal) 
 
Conal Holdings Corporation (Conal) เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับ Alsons Consolidated Resources, Inc. กิจการรวมคา        
อยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 40 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
11.5 สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังน้ี (ตอ) 
 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) 
 
Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) เปนกิจการร วมค าระห ว าง  Government of Lao PDR via Lao Holding 
State Enterprise (LHSE), EDF lnternational (EDFI), Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) และบริษัท 
กิจการรวมคาอยูภายใตสัญญารวมคาระหวางผูรวมคาสี่ราย โดยกลุมบรษิัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 25 
 
รายการดังที่ไดแสดงตอไปน้ีเปนสวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา ซ่ึงรวมอยูใน    
งบการเงินรวม  
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
  

บริษัท เอ็กโกรวมทุน  
และพัฒนา จํากัด 

บริษัท กัลฟ  
อิเล็คตริก  

จํากัด (มหาชน) 

 
Conal Holdings 

Corporation 

Nam Theun 2 
Power Company 

Limited  
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     
งบดุล     
สินทรัพยหมุนเวียน 133 3,125 846 50 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,066 17,445 941 3,301 
หน้ีสินหมุนเวียน (102) (1,557) (294) (440) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน (376) (14,797) (383) (3,531) 
สินทรัพยสทุธิ 721 4,216 1,110 (620) 

 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

     
งบกําไรขาดทุน     
รายได 435 3,464 762 3 
คาใชจาย (311) (3,509) (617) (275) 
กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 124 (45) 145 (272) 

     
สัดสวนการรวมทุนกิจการรวมคา (รอยละ) 50 50 40 25 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
11.5 สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังน้ี (ตอ) 

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
  

บริษัท เอ็กโกรวมทุน  
และพัฒนา จํากัด 

บริษัท กัลฟ  
อิเล็คตริก  

จํากัด (มหาชน) 

 
Conal Holdings 

Corporation 

Nam Theun 2 
Power Company 

Limited  
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     
งบดุล     
สินทรัพยหมุนเวียน 146 1,631 948 56 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 876 10,929 1,116 1,563 
หน้ีสินหมุนเวียน (111) (3,401) (354) (196) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน (314) (6,522) (654) (1,916) 
สินทรัพยสทุธิ 597 2,637 1,056 (493) 

 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

     
งบกําไรขาดทุน     
รายได 316 3,034 847 2 
คาใชจาย (324) (3,112) (693) (504) 
กําไร (ขาดทุน) สทุธิ (8) (78) 154 (502) 

     
สัดสวนการรวมทุนกิจการรวมคา (รอยละ) 50 50 40 25 
 
 



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

 
ที่ดิน 

 
อาคารและ 

สวนปรับปรุงที่ดิน 

โรงไฟฟา  สถานียอยและ
ระบบสงพลังงานไฟฟาและ  

โรงผลิตน้ําประปา 

อุปกรณ 
สํานักงานและ 
ยานพาหนะ 

 
 

งานระหวางกอสราง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548       

ราคาทุน 1,896,260,262 3,583,668,790 42,945,530,267 551,741,349 7,556,460,383 56,533,661,051 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม  - (1,634,936,975) (19,763,215,689) (373,415,902) - (21,771,568,566) 
       คาเ ผื่อการดอยคา  - - (13,000,000) - - (13,000,000) 

ราคาตามบัญชี สุทธิ 1,896,260,262 1,948,731,815 23,169,314,578 178,325,447 7,556,460,383 34,749,092,485 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549       
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 1,896,260,262 1,948,731,815 23,169,314,578 178,325,447 7,556,460,383 34,749,092,485 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท 
  ที่อยูในตางประเทศ  (630,359) (207,799) (55,221,480) (1,332,641) (251,458,155) (308,850,434) 
ซื้อสินทรัพย  32,826,609 4,402,294 785,387,135 71,598,035 9,071,141,557 9,965,355,630 
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย  - - 737,540,713 - - 737,540,713 
โอนวัสดุสํารองคลังออกจากสิ นทรัพย  - - (422,944,760) - - (422,944,760) 
จําหนาย สุทธิ (7,752,127) - (31,001,974) (6,893,627) (860,216,780) (905,864,508) 
โอนสินทรัพย  - 43,860,234 28,606,234 132,000 (72,598,468) - 
จัดประเภทรายการ    (14,755,212) - - (14,755,212) 
กลับรายการค าเผื่อการดอยค า (หมายเหตุฯ ขอ 21) - - 2,500,000 - - 2,500,000 
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 21) - (182,426,853) (2,313,105,736) (59,360,958) - (2,554,893,547) 

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธ ิ 1,920,704,385 1,814,359,691 21,886,319,498 182,468,256 15,443,328,537 41,247,180,367 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549       

ราคาทุน 1,920,704,385 3,624,085,783 43,483,987,936 601,389,711 15,443,328,537 65,073,496,352 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม  - (1,809,726,092) (21,587,168,438) (418,921,455) - (23,815,815,985) 
       คาเ ผื่อการดอยคา  - - (10,500,000) - - (10,500,000) 

ราคาตามบัญชี สุทธิ 1,920,704,385 1,814,359,691 21,886,319,498 182,468,256 15,443,328,537 41,247,180,367 

       
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ (ตอ) 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 ที่ดิน 
อาคารและ  

สวนปรับปรุงที่ดิน 
อุปกรณสํานักงาน  
และยานพาหนะ  

 
รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548     
ราคาทุน 284,429,029 619,473,510 209,298,874 1,113,201,413 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม - (218,162,090) (156,480,078) (374,642,168) 
     
ราคาตามบัญชี สุทธิ 284,429,029 401,311,420 52,818,796 738,559,245 

     
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549    
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 284,429,029 401,311,420 52,818,796 738,559,245 
ซ้ือสินทรัพย - - 18,298,206 18,298,206 
จําหนาย / โอนสินทรัพย สุทธิ - - (1,032,810) (1,032,810) 
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 21) - (29,918,029) (17,549,985) (47,468,014) 
     
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 284,429,029 371,393,391 52,534,207 708,356,627 

     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549     
ราคาทุน 284,429,029 619,473,510 226,189,701 1,130,092,240 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม - (248,080,119) (173,655,494) (421,735,613) 
     
ราคาตามบัญชี สุทธิ 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 ไดจดจํานองและจํานําเพื่อเปนห ลักท รัพย
คํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามหมายเหตุฯ ขอ 16 และ 17 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 27,570 ลานบาท) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนเก่ียวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซ้ืออุปกรณสําหรับโรงไฟฟาที่ถือ
เปนภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมเปนจํานวน 124.13 ลานดอลลารสหรัฐฯ 9.67 ลานยูโร  27.44 ล านส วิสฟรั งก 
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) 

  
ตนทุนการกูยืมของกลุมบริษัทจํานวน 1,434.77 ลานบาท (พ.ศ. 2548 จํานวน 403.62 ล านบาท )  เ กิดจากเ งินกู ยืมที่ ยืมมา
โดยเฉพาะเพื่อสรางโรงไฟฟาใหม และไดบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยในระหวางปซ่ึง รวมอยู ในรายการ ซ้ือสินท รัพย ใน
งบการเงินรวม กลุมบริษัทใชอัตราการต้ังขึ้นเปนทุนรอยละ 4.21 ถึงรอยละ 10.09 ในการคํานวณตนทนุทีร่วมเปนราคาทนุของสนิทรพัย 
อัตราการต้ังขึ้นเปนทุนดังกลาวเปนอัตราตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงจากเงินกูยืมที่นํามาใชเปนเงินทุนในการกอสรางโรงไฟฟา 
 
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสือ่มราคาสะสมของอุปกรณซ่ึงหักคาเสื่อมราคาทัง้จํานวนแลว แตยงัคง  
ใชงานอยูมี จํานวน 455.59 ลานบาทและ 153.38 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ
(พ.ศ. 2548 จํานวน 393.95 ลานบาทและ 149.60 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ) 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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13 คาความนิยม สุทธิ 
 
 

 งบการเงินรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 บาท บาท 
   
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 1,082,825,603 1,158,532,024 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่อยูในตางประเทศ (207,203) 676,703 
การตัดจําหนาย (หมายเหตุฯ ขอ 21) (67,786,165) (76,383,124) 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 1,014,832,235 1,082,825,603 
   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม    
ราคาทุน 2,087,062,580 2,087,062,580 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่อยูในตางประเทศ 6,393,004 6,600,207 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (640,930,992) (573,144,827)) 
      คาเผ่ือการดอยคา (437,692,357) (437,692,357) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ 1,014,832,235 1,082,825,603 

 
คาความนิยมจํานวน 333 ลานบาท ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสวนไดเสีย ร อ ยล ะ  40 ในบริษัท ยอ ยของ กิจการร วมค าแห งห น่ึง          
จากผูรวมคารายอื่นต้ังแตป พ.ศ. 2546 ยังมิไดมีการตัดจําหนายเน่ืองจากบริษัทยอยดังกลาวยังอยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟา 
 

14 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน สุทธิ 
 

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

     
เงินมัดจํา  18,275,708 21,884,327 11,490,172 17,770,291 
ภาษีขอคืน 8,229,543 12,262,609 8,229,543 3,661,229 
เงินจายลวงหนาคากอสราง 1,942,810 30,600,980 - - 
ที่ดินสําหรับโครงการโรงไฟฟาบอนอก 347,828,180 347,828,180 - - 
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต 207,516,340 165,652,626 207,516,340 165,652,626 
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา 310,339,218 325,066,976 - - 
อื่นๆ 249,193,772 89,085,362 5,267,320 5,166,735 
 1,143,325,571 992,381,060 232,503,375 192,250,881 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (59,628,180) (59,628,180) - - 
     
 1,083,697,391 932,752,880 232,503,375 192,250,881 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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15 เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
     
Electric Power Development Co., Ltd      
- สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 50,000,000 11,915,049 - - 
- เงินกูยืมระยะยาว - 125,000,000 - - 
     

รวมเงินกูยืมจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา 50,000,000 136,915,049 - - 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 5 รอยละ 5.25 และรอยละ 5.75 ตอป สําหรับสามปแ รกแล ะอัตรา 
ดอกเบ้ีย สําหรับเงินฝากประจําบวกอัตราสวนเพิ่มสําหรับปตอๆ ไป โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทกุปและจายคืนดอกเบ้ียทกุเดือน 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2549 กิจการรวมคาของบริษัทไดจายชําระหน้ีบางสวนใหแกผูรวมทุนกอนกําห นด  โดยไม มีค า ใช จ าย ใน     
การจายชําระหน้ีกอนกําหนด 
 

16 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
    
สวนของเงินกู ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ    
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 1,657,271,378 2,653,911,948 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส  13,237,693 13,947,858 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 95,377,568 636,343,628 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 29,590,396 33,973,793 - - 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี (8,164,234) (6,801,660) - - 
 1,787,312,801 3,331,375,567 - - 
เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ     
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 9,433,082,857 9,510,264,096 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส  25,665,604 40,990,349 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 7,873,086,795 5,775,744,917 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 266,930,034 340,445,720 - - 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู  
     รอตัดบัญชี สทุธิ (527,867,714) (576,996,424) - - 

 17,070,897,576 15,090,448,658 - - 
     
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 18,858,210,377 18,421,824,225 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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16 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ) 
 
อัตราดอกเบ้ียที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตรา 
ดอกเบ้ียคืออัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสห รั ฐฯ  รอ ยล ะ  8.74 ตอป  ส กุล เ งินเ ยนรอ ยล ะ  2.79 ตอป            
สกุลเงินเปโซฟลิปปนส รอยละ 14.31 ตอป และสกุลเงินบาทรอยละ 7.38 ตอป 
 
เงินกูยมืระยะยาวเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟาและ     
จํานําอุปกรณของบริษัทยอยและกิจการรวมคา นอกจากน้ี บริษัทยอยและกิจการรวมคาตองกันเงินสํ ารอ ง เพื่ อ การชํ าระคืน    
เงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกล าว
กันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7) อีกทั้งบริษัทยอยและกิจการรวมคาไดโอนสิทธ์ิในสัญญา ซ้ือขาย
ไฟฟา สัญญาซ้ือขายทรัพยสิน สัญญาการบํารุงรักษาหลักและกรมธรรมประกันภัยใหกับเจาห น้ีเ งินกู เ พื่ อ เ ปนห ลักประ กัน     
ตามเงื่อนไขภายใตสัญญาเงินกู  
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทหลั ง บันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเ บ้ีย             
มีดังตอไปน้ี 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

บาท บาท บาท บาท
 
เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
  -  ณ อัตราคงที่ 10,903,116,306 12,881,671,240 - -
  -  ณ อัตราลอยตัว 7,955,094,071 5,540,152,985 - -
  
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 18,858,210,377 18,421,824,225 - -

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 บาท บาท 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 18,421,824,225 - 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 10,859,135,436 - 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (9,433,764,477) - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (645,598,191) - 
การจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม (139,839,674) - 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียม   
   ในการจัดหาเงินกูยืม 94,596,790 - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   
   ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (298,143,732) - 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 18,858,210,377 - 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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16 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวที่เกิดข้ึนในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
 
ก) บริษัทยอยของบริษัท 
 

บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 
 
ในระหวางไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ ทั้งจํานวนกอนกําหนดใหกับเจาหน้ีเงินกู เปนจํานวนเงิน 78 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทียบเท า กับเ งินบาท
เปนจํานวนเงิน 3,222 ลานบาท โดยมีคาใชจายในการจายชําระหน้ีกอนกําห นดเปนจํานวนเ งินรวมทั้ ง สิ้ น 5.16 ล าน
ดอลลารสหรัฐฯ (เทียบเทา 193 ลานบาท) และในระหวางไตรมาสที่สี่ของป พ.ศ. 2549 บริษัทยอยดังกลาวไดจายชําระคืน
เงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเ งินบาททั้ ง จํานวนซ่ึงครบกําห นดตามสัญญา  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  พ .ศ .  2549                    
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด อยูระหวางการดําเนินการไถถอนภาระค้ําประกันในที่ดิน อาคารโรงไฟฟา และอุปกรณของ
โรงไฟฟาซ่ึงไดนําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูจากเจาหน้ีเงินกูและหุนกู 
 
นอกจากน้ี บริษัทยอยดังกลาวไดทําการไถถอนภาระค้ําประกันในสัญญาซ้ือขายไฟฟา สัญญาซ้ือขายทรัพยสิน สัญญา        
การบํารุงรักษาหลักและกรมธรรมประกันภัยที่ไดวางเปนหลักประกันตามเงื่อนไขภายใตสัญญา Master Agreement ของ    
บริษัทยอยดังกลาว 

 
ข) กิจการรวมคาของบริษัท 
 

กิจการรวมคาเอ็กโก เจดี 
 

 -  บริษัทรวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี 
เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทรวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดีไดเขาลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบัน
การเงินหลายแหง เพื่อกูยืมเงินเปนจํานวนเงินรวม 578 ลานบาท เ พื่ อ การพัฒนาโรงไฟฟาแ ล ะ เปลี่ ยนแปล ง
โครงสรางหน้ีเดิม โดยเงินกูมีอายุ 7 และ 10 ปและมีอัตราดอกเบ้ีย MLR  ลบดวยสวนเพิ่มคงที่ และ THB FIX บวก
สวนเพิ่มคงที่ บริษัทรวมและกิจการรวมคาดังกลาวมีภาระชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน โดยจะ เ ริ่ มตน
ชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียงวดแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทรวมแล ะ
กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี ยังมิไดเบิกเงินกูจากสถาบันการเงิน 

 
กิจการรวมคากัลฟ 

 
- บริษัทยอยของกัลฟ 

 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยสองแหงขอ ง กัลฟ ไ ด เ บิกใช วง เ งินกู ยืมจากเ จ าห น้ี
เพิ่มเติมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,579 ลานบาท  

 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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16 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวที่เกิดข้ึนในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ตอ) 
 

กิจการรวมคากัลฟ (ตอ) 
 

- บริษัทยอยของกัลฟ (ตอ) 
 

จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 
เงินกูยืมระยะยาวที่จายคืนจํานวน 3,474 ลานบาท มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 553 ลานบาท ซ่ึงเปนสวนของวงเงินกูยืมเพื่ อ

ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการกอสรางโรงไฟฟา ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู บริษัทยอยแหงน้ันจะตอ งจ าย
ชําระคืนเงินกูยืมจํานวนดังกลาวใหแกเจาหน้ีเงินกูทันที หลังจากที่บริษัทยอยสามารถขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มได   

- ในระหวางไตรมาสที่สองของป พ.ศ. 2549 บริษัทยอยสามแหงของกัลฟ ไดแก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอ เ รชั่ น 
จํากัด บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ทําการจัดห า
แหลงเงินกูใหมเพื่อทดแทนแหลงเงินกูเดิมโดยการออกหุนกูเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกูไปชํ าระคืน
หน้ีสินระยะยาวที่มีอยูกับกลุมเจาหน้ีเดิมทั้งหมดเปนจํานวนเงินรวมทั้ ง สิ้ น 2,921 ล านบาท  โดย กัลฟแ ล ะ  
บริษัทยอยทั้งสามแหงน้ันไดเขาลงนามในสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับการ จัดห าแห ล ง เ งินกู ให ม ดั งกล าว     
(ตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 17) ดังน้ัน บริษัทยอยทั้งสามแหงจึงไดไถถอนภาระค้ําประ กันใน
ที่ดิน อาคาร โรงไฟฟาและอุปกรณของโรงไฟฟาซ่ึงไดนําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวดังกลาว
จากกลุมเจาหน้ีเดิม และไดนําไปวางเปนหลักประกันกับกลุมเจาหน้ีใหมภายใตสัญญาที่เก่ียวของกับการออก
หุนกูตามที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 17 

 
กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) 

 
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 NTPC ไดเบิกใชวงเงินกูยืมจากเจาหน้ีเปนจํานวนเ งิน 13 ล านดอลล าร
สหรัฐฯ เทียบเทากับเงินบาทเปนจํานวนเงินรวม 1,151 ลานบาท 

 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวมีดังตอไปน้ี 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

บาท บาท บาท บาท
  
ครบกําหนดภายใน 1 ป  1,787,312,801 3,331,375,567 - -
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 6,248,766,351 8,609,201,522 - -
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 10,822,131,225 6,481,247,136 - -
  
 18,858,210,377 18,421,824,225 - -
 
วงเงินกูยืม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดใชจากสถาบันการเงินจํานวน 89 ล านดอลล ารสห รั ฐฯ          
4,910 ลานบาท และ 53 ลานฟลิปปนสเปโซ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 369 ลานดอลลารสห รั ฐฯ  9,752 ล านบาท    
และ 429 ลานฟลิปปนสเปโซ) 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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17 หุนกู สุทธิ 
 
หุนกูเปนหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัท ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

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

     
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 942,090,680 1,317,763,760 - - 
หัก คาธรรมเนียมในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (7,571,349) - - - 
 934,519,331 1,371,763,760 - - 
     
หุนกู สุทธิ 5,421,729,123 3,608,947,723 - - 
หัก คาธรรมเนียมในการออกหุนกูรอตัดบัญชี สุทธิ (19,097,635) - - - 
 5,402,631,488 3,608,947,723 - - 
รวมหุนกู สุทธิ 6,337,150,819 4,926,711,483 - - 
 
อัตราดอกเบ้ียที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนกูของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย คืออัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 9.58 ตอป (พ.ศ. 2548 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 11.60 ตอป) 
 
หุนกูเปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะครบกําห นดชํ าระ
ภายในหน่ึงป รวมทั้งกิจการรวมคาตองกันเงินสํารองเพื่อวางไวเปนหลักประกัน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดค า ไฟฟ า 
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพยและสัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 16) 
 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 บาท บาท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนป 4,926,711,483 - 
การออกหุนกู 2,900,000,000 - 
การจายคืนหุนกู (1,462,891,680) - 
การจายคาธรรมเนียมในการออกหุนกู (34,503,923) - 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียม   
   ในการออกหุนกู 7,834,939 - 
   
ราคาตามบัญชีปลายป 6,337,150,819 - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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17 หุนกู (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของหุนกูที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชําระคืนหุนกูทั้งจํานวนซ่ึงครบกําหนดตามสัญญาเปนจํานวนเ งิน
รวม 735 ลานบาท รวมทั้งไดไถถอนภาระค้ําประกันของสัญญาตางๆ ที่นําไปเปนห ลักท รัพย คํ้ าประ กันหุ นกู  ณ  วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดอยูระหวางการดําเนินการไถถอนภาระค้ํ าประ กันในสินท รัพยต างๆ 
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7 และ 16 
 
กิจการรวมคากัลฟ 
 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกัลฟเม่ือวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 ไดอนุมัติใหบริษัทยอยสามแหงของกัลฟ  ซ่ึง ไ ดแ ก           
บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอ เ รชั่ น จํา กัด  
ทําการจัดการทางการเงินใหมโดยการออกหุนกูเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกูไปชํ าระคืนห น้ีสินระยะยาวที่ มีอ ยู กับ    
กลุมเจาหน้ีเดิม และยังไดอนุมัติใหกัลฟ และบริษัทยอยทั้งสามแหงของกัลฟดังกลาวเขาลงนามในสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การจัดการทางการเงินดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
เม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟ ไดแก บริษัท กัลฟ โคเ จนเนอ เ รชั่ น จํา กัด  ไ ดล งนามใน
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (Terms and Conditions of the Debentures) ใหกับผูแ ท นผู ถือ
หุนกูและ Deed of Indemnity กับธนาคารตางประเทศแหงหน่ึง คือ  Depfa Bank Plc. สาขาโตเ กียว เ พื่ อ ตกล งที่ จะชํ าระ
คาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหกับ Depfa Bank Plc. ในกรณีหุนกูถูกเรียกชําระคืนกอนกําหนดเน่ืองมาจากกรณีผิดนัดสัญญา 
ทั้งน้ี ในวันเดียวกันบริษัทยอยทั้งสองแหงของกัลฟ ไดแก บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท สมุท รปราการ   
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดเขารวมลงนามในสัญญา Indemnity Guarantee กับ Depfa Bank Plc. เพื่อตกลงที่ จะ ร วมคํ้าประ กัน
หน้ีของบริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 

 
สําหรับหุนกูที่ออกจําหนายน้ันเปนหุ นกูประ เภทที่ มีการค้ํ าประ กันอย าง ไม มี เ งื่ อ นไขแล ะไมส ามารถเพิกถอนได                  
โดยบริษัท กัลฟโคเจนเนอเรชั่น จํากัด เปนผูออกหุนกูจํานวน 2,900 ลานบาท แบงเปน 3 ชุด  แล ะได จําห น าย ในวันที่  27 
เมษายน พ.ศ. 2549  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
- หุนกูมีผูคํ้าประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่หน่ึงจํานวน 870 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2552 มีอัตรา

ดอกเบ้ียรอยละ 5.87 ตอป  
- หุนกูมีผูคํ้าประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่สองจํานวน 580 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2554 มีอัตรา

ดอกเบ้ียรอยละ 6.11 ตอป  
- หุนกูมีผูคํ้าประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่สามจํานวน 1,450 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป  พ .ศ .  2559       

มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.64 ตอป  
 

ในวันเดียวกัน กัลฟไดลงนามในสัญญา Shareholder’s Undertaking รวมกับ Depfa Bank Plc. โดยภ ายใตสัญญาดังกล าว  
กัลฟตกลงที่จะถือหุนในบริษัทยอยทั้งสามแหงไมตํ่ากวารอยละ 99.99 และลงนามในสัญญา  Share Pledge กับ Depfa Bank 
Plc. โดยตกลงที่จะนําหุนสามัญจดทะเบียนที่ถืออยูในบริษัทยอยทั้งสามแหงจํานวนรอยละ 75 ของหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมด
ไปจํานําเพื่อเปนประกันหน้ีของบริษัทยอยทั้งสามแหงใหกับ Depfa Bank Plc. 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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17 หุนกู (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของหุนกูที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ตอ) 
 

กิจการรวมคากัลฟ (ตอ) 
 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยทั้งสามแหงดังกลาวขางตนของกัลฟ ไดเขาทําสัญญา  Inter Creditor กับ Depfa 
Bank Plc. สาขาโตเกียว และกลุมธนาคารพาณิชยในประเทศอีก 4 แหง ซ่ึงเปนผูใหวง เ งินกู ยืมระยะสั้ น วง เ งินคํ้าประ กัน      
และวงเงินในการซ้ือขายตราสารอนุพันธกับบริษัทยอยแตละแหง  
 
ทั้งน้ี บริษทัยอยทั้งสามแหงดังกลาวขางตน ไดนําที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักร ไปจํานองเพื่อเ ปนประ กันห น้ี
ใหกับ Depfa Bank Plc. กลุมเจาหน้ีเงินกูระยะสั้น และกลุมเจาหน้ีที่ใหวงเงินการซ้ือขายตราสารอนุพันธ  แล ะได โอนสิท ธ์ิใน
สัญญาหลักของโครงการคือ สัญญาซ้ือขายไฟฟา สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติ และสัญญาบํารุงรักษาระยะยาวใหกับกลุมเจาหน้ี
ใหมภายใตสัญญา Inter Creditor นอกจากน้ี บริษัทยอยดังกลาวตองกันเงินสํารองเพื่อวางไว เ ปนห ลักประ กันตามเ งื่ อ นไข       
ที่กําหนดในสัญญา โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา 
 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยทั้งสามแหงขางตนไดเ ข าทํ าสัญญากูยืมเ งินระห ว าง กัน โดยบริษัท  กัลฟ            
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด เปนผูใหบริษัทยอยอีกทั้งสองแหงกูยืม จํานวนบริษัทละ 1,025 ลานบาท  สัญญาเ งินกูทั้ ง สอ งฉบับมี
ระยะเวลา 10 ป ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันเขาทําสัญญา โดยมีอัตราดอกเบ้ียตอปเทากับอัตราดอกเบ้ียหุนกูบวกอัตราส วนเพิ่ ม
คงที่ และมีการจายชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามตารางการจายคืนหุนกู สําหรับหน้ีระยะสั้นและวงเงินคํ้าประกันต างๆ  ของ
บริษัทยอยทั้งสามแหงดังกลาวจะคงอยูกับกลุมเจาหน้ีเดิมเปนสวนใหญ  
 
ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกู มาชํ าระคืนเ งินกู ยืม
ระยะยาวทั้งจํานวนกอนกําหนดใหกับกลุมเจาหน้ีเดิม โดยมีคาใชจายในการจายชําระหน้ีกอนกําหนดเปนจํานวนเงินทั้ ง สิ้ น 0.22 
ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 9.05 ลานบาท และในวันเดียวกัน บริษัทยอยทั้งสองแหงไดแก บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
และ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดนําเงินกูยืมที่ไดจาก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด มาจ ายชํ าระคืน 
เงินกูยืมระยะยาวทั้งจํานวนกอนกําหนดใหกับกลุมเจาหน้ีเดิม โดยมีคาใชจายในการจายชําระหน้ีกอนกําหนดเปนจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 0.33 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 7.53 ลานบาท 
 
นอกจากน้ีบรษิัทยอยทั้งสามแหงของกัลฟ ไดแก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่ น จํา กัด 
และบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ยังไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียลวงหนา
กับธนาคารพาณิชยในประเทศเม่ือวันที่ 24, 25 และ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ตามลําดับ ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทยอย
ทั้งสามแหงตกลงที่จะแปลงหน้ีเงินกูสกุลเงินบาทจํานวนรอยละ 80 เปนเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และแปลงอัตราดอกเ บ้ีย
จากอัตราดอกเบ้ียสกุลเงินบาทคงที่ เปนอัตราดอกเบ้ียสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ คงที่ สัญญาแตละฉบับดังกลาวมีระยะเวลา 3, 5 
และ 10 ป โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่เขาทําสัญญา 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
 

47 

 
17 หุนกู (ตอ) 

 
ระยะเวลาการครบกําหนดของหุนกูมีดังตอไปน้ี 
 

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

     
ครบกําหนดภายใน 1 ป 934,519,331 1,317,763,760 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 4,390,359,245 3,121,289,927 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 1,012,272,243 487,657,796 - - 
     
 6,337,150,819 4,926,711,483 - - 

 
 
18 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 
 จํานวนหุน หุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน รวม 
  บาท บาท บาท 
     
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 526,465,000 5,264,650,000 8,601,300,000 13,865,950,000 
การออกหุน - - - - 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 526,465,000 5,264,650,000 8,601,300,000 13,865,950,000 
การออกหุน - - - - 
     
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 ซ่ึงมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท (พ.ศ. 2548 จํานวน 530,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท) หุนสามัญจํานวน 526,465,000 หุน ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว  
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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19 สํารองตามกฎหมาย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ยอดคงเหลือตนป 530,000,000 530,000,000 530,000,000 530,000,000 
จัดสรรระหวางป - - - - 
     
ยอดคงเหลือปลายป 530,000,000 530,000,000 530,000,000 530,000,000 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองต้ังสํารองตามกฎหมายอย างนอ ยรอ ยล ะ  5 ของ กําไ รสุท ธิ 
หลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองน้ีจะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายไมสามารถจัดสรรได 
 

20 สวนของผูถือหุนสวนนอย 
 

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

     
ยอดคงเหลือตนป 1,073,169,187 981,691,358 - - 
การออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและบริษัทยอยของ 
  กิจการรวมคา - 1,512,308 - - 
สวนแบงกําไรสุทธิในบริษัทยอยและบริษัทยอยของ 
  กิจการรวมคา 331,659,584 263,544,443 - - 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 43,469 (144,823) - - 

 ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท 
  ที่อยูในตางประเทศ 855,166 (1,734,133) - - 
เงินปนผลจายของบริษัทยอยของกิจการรวมคา (230,933,893) (171,699,966) - - 
     

ยอดคงเหลือปลายป 1,174,793,513 1,073,169,187 - - 
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21 กําไรสุทธิ 
 
รายการดังตอไปน้ีไดรวมอยูในการคํานวณกําไรสุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
     
คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
   (หมายเหตุฯ ขอ 12) 2,554,893,547 2,519,578,027 47,468,014 43,385,824 
คาตัดจําหนายคาความนิยม (หมายเหตุฯ ขอ 13) 67,786,165 76,383,124 - - 
คาซอมบํารุงรักษาหลักของโรงไฟฟา 704,974,062 815,986,778 - - 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 1,024,395,413 977,910,328 197,107,580 187,577,503 
คาธรรมเนียมในการจายคืนเงินกูกอนกําหนด  230,046,674 - - - 
การกลับรายการการดอยคา (หมายเหตุฯ ขอ 12) (2,500,000)    
การดอยคา  - 2,500,000 - - 
 

22 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถ วง นํ้าห นักที่ อ อก
และชําระแลวในระหวางปหักดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
     
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 6,035,819,699 4,092,514,009 6,035,819,699 4,092,514,009 
     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 526,465,000 525,985,847 526,465,000 525,985,847 
     
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 11.46 7.78 11.46 7.78 

 

กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน  ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรบัลด 
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23 เงินปนผล 
 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําป ผู ถือหุ นเ ม่ือ วันที่  24 เ มษายน พ .ศ .  2549 ผู ถือหุ นไ ดอ นุมั ติ ให จ าย เ งินปนผลจาก                 
ผลการดําเนินงานหกเดือนหลังของป พ.ศ. 2548 ในอัตราหุนละ 1.75 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เ ปนเ งิน
จํานวนทั้งสิ้น 921 ลานบาท (พ.ศ. 2548 จายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุนในอัตรา 1.50 บาทตอหุ น เ ปนเ งิน
จํานวนทั้งสิ้น 788 ลานบาท) เงินปนผลดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระห ว าง
กาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในอัตราหุนละ 2 บาท  สํ าห รับหุ นจํานวน 
526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,053 ลานบาท (พ.ศ. 2548 เงินปนผลระหวางกาลสําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน 
ในอัตรา 1.50 บาทตอหุน รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 790 ลานบาท) เงินปนผลดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549  
 
นอกจากน้ี ในระหวางป พ.ศ. 2549 บริษัทไดบันทึกกลับรายการเงินปนผลคางจายที่เปนของผูลงทุนตางประเทศซ่ึงไมส ามารถ
ใชสิทธิในการรับเงินปนผลจํานวน 30 ลานบาท (พ.ศ. 2548 จํานวน 10 ลานบาท) 
 

24 คาตอบแทนกรรมการ 
 
คาตอบแทนกรรมการในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จํานวน
30 ลานบาทและ 19 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยเบ้ียประชุมกรรมการและโบนัส คาตอบแทนกรรมการบริษัทดังกลาวไดรบั
อนุมัติเบ้ืองตนโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงจะไดมีการนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชมุสามัญประจําป ผู ถือหุ น
ของบริษัทและกลุมบริษัท (พ.ศ. 2548 จํานวน 30 ลานบาทและ 17 ลานบาท สําหรับงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไ รขาดทุน
เฉพาะบริษัทตามลําดับ) 
 

25 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
  

กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว  สินทรพัย
ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและไดรับการบริหารโดย ผู จัดการกองทุนภ ายนอก     
ตามเกณฑและขอกําหนดพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล าวไ ด รับเ งินส ะสม
เ ข ากอ งทุนจากพนักงานแล ะ เ งินสมทบจากกลุ มบริษัท  เ งินจ ายสมทบกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพบันทึกเปนค าใช จ าย
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการน้ัน กลุมบริษัทมิไ ด ต้ั งห น้ีสิน
พนักงานตามกฎหมายแรงงาน 
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26 การสงเสริมการลงทุน 
 
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด
และบริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเ ส ริม
การลงทุน เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 วันที่ 7 มิถุนายน พ .ศ . 2542 วันที่  6 ธันวาคม 
พ.ศ. 2543 และวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ตามลําดับ สําหรับกิจการผลิตไฟฟาและผลิตนํ้าประปา โดยบริษัทยอยเหล า น้ันจะ
ไดรับสิทธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆ หลายประการ รวมทั้งการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ น้ัน 
ในฐานะที่เปนบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทยอยทั้งหมดน้ีจะตอ งปฏิบัติตามเ งื่ อ นไขแล ะ
ขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
 
สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัดและบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํา กัด  ในเ รื่ อ งการ
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ไดหมดอายุลงเม่ือวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2547 
ตามลําดับ เปนผลใหบริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับการลงทุน
เพียงอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 
บริษัทยอยหาแหงของกัลฟไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตแล ะ จําห น ายกระแสไฟฟา           
โดยบริษัทยอยทั้งหาแหงจะไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญตางๆ ไดแก การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิเปนเวลา 8 ป 
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ันในฐานะที่เปนบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บรษิทัยอย
ทั้งหมดน้ีจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน  

 
สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟ (บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด) ในเรื่องการไดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ไดหมดอายุลงเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เปนผล ใหบริษัท ยอ ยของ กัลฟ
แหงดังกลาวตองเสียภาษเีงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิในอัตรารอยละ 30 นับแตวันที่สิทธิประโยชนดังกลาวสิ้นสุดลง 

 
Nam Theun 2 Power Company Limited ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนตามการสงเสรมิของประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญตางๆ นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการเปนเวลา  5 ป 
และหลังจากน้ันการลดหยอนภาษีจะนอยลงเปนรายปไปจนกระทั่งอัตราภาษีสูงสุดที่รอยละ 30 
 

27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุมบริษัทตองเผชญิกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน          
โดยกลุมบริษัทไดกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจซ่ึงตองจายอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว 
 
กลุมบริษัทใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปล งของอัตรา 
ดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อชวยในการบริหารสภาพคลองของเงินสด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปลีย่น
ปองกันโดยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และอัตราดอกเบ้ียดังกลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 27 (ก) ในกรณีของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุ มบริษัท สามารถนํา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนมาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนที่ เ รี ยกเ ก็บจากกฟผ .  แล ะ 
National Power Corporation (NPC) ตามที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 29 (ก) 
 
กลุมบริษัทไมอนุญาตใหมีการใชเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเปนการเก็งกําไร โดยการทําตราสารอนุพันธทุกประเภทตอ ง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของกลุมบริษัทกอน การตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงขึ้นอยูกับคณะกรรมการของกลุ มบริษัท 
ซ่ึงกําหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับไดตามประเภทของรายการและของคูคา 
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27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมียอดคงเหลือในสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประ เท ศห ลั ง บันทึกผลของ
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย ดังน้ี 
 
 พ.ศ. 2549 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 เงินตราตางประเทศ

ลาน  
 

ลานบาท  
เงินตราตางประเทศ

ลาน  
 

ลานบาท  
     

สินทรัพย     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 9.04 316.18 - - 
สกุลเงินยูโร 1.52 71.75   
สกุลเงินฟรังกสวิส 3.94 115.54 - - 
สกุลเงินเยน 36.40 10.96 - - 
  514.43  - 
     

หนี้สิน     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 400.22 14,220.01 - - 
สกุลเงินยูโร 7.39 352.79 - - 
สกุลเงินฟรังกสวิส 19.12 568.64 - - 
สกุลเงินเยน 1,035.93 316.77 - - 
  15,458.21  - 

 
 พ.ศ. 2548 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 เงินตราตางประเทศ

ลาน  
 

ลานบาท  
เงินตราตางประเทศ

ลาน  
 

ลานบาท  
     

สินทรัพย     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 13.16 538.93 - - 
สกุลเงินยูโร 11.52 557.90 - - 
สกุลเงินฟรังกสวิส 29.82 927.66 - - 
สกุลเงินเยน 304.48 105.60 - - 
  2,130.09  - 
     

หนี้สิน     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 371.95 14,697.35 - - 
สกุลเงินยูโร 14.78 723.20 - - 
สกุลเงินฟรังกสวิส 38.26 1,203.37 - - 
สกุลเงินเยน 1,402.96 492.56 - - 
  17,116.48  - 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
 

53 

27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ) 
 

สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา เงินฝากสถาบันการเงนิและ
เงินลงทุน หน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เจาหน้ีการคา เจาหน้ีอื่น ดอกเบ้ียคางจายและเงินกูยืมระยะยาว 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการจ ายชํ าระ
เงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 214 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงเปนจํานวนเงินสุทธิหลังจากหักเงิน
ฝากและเงินลงทุนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลว (พ.ศ. 2548 จํานวน 265 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 
 
วัตถุประสงคและเง่ือนไขสําคัญ 
 
ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ ยนเ งินตราต างประ เท ศ 
กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินดังน้ี 
 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเ บ้ีย     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแตละป อัตราดอกเบ้ียคงที่ภายใตสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมระยะยาว  
มีดังน้ี 
   

 จํานวนเงินตามสัญญา (ลาน) อัตรารอยละคงที่ตอป 
สกุลเงินตางประเทศ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 200.57 374.92 4.55 - 8.03 4.02 - 8.03 
สกุลเงินบาท 791.00 1,025.08 3.75 3.75 – 8.00 
 
เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 

บาท 
พ.ศ. 2548 

บาท 
พ.ศ. 2549 

บาท 
พ.ศ. 2548 

บาท 
     
ครบกําหนดภายใน 1 ป 1,110,411,955 1,427,924,138 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป 9,111,324,397 6,034,767,389 - - 
 10,221,736,352 7,462,691,527 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ) 
 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย เปนสัญญาที่ ช วย ในการบริห ารความเ สี่ ย งที่ เ กิดจาก          
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ .ศ .  2549 เ งินกู ยืมระยะยาวจํานวน         
24 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทากับ 25.23 บาท ตอดอลลารสหรัฐฯ (พ.ศ. 2548 จํานวน 
38 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 25.23 บาท ตอดอลลารสหรัฐฯ) และมีอัตราดอกเบ้ียคงทีร่อยละ 11 ตอป 
(พ.ศ. 2548 รอยละ 11 ตอป) สัญญาดังกลาวมีผลบังคับต้ังแตวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 
เงินตนคงเหลอืตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2549 

บาท 
พ.ศ. 2548 

บาท 
พ.ศ. 2549 

บาท 
พ.ศ. 2548 

บาท 
     
ครบกําหนดภายใน 1 ป 635,680,000 353,220,000 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป 3,217,840,000 605,520,000 - - 
 3,853,520,000 958,740,000 - - 

 
สัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา 
 
กิจการรวมคากัลฟ 
 
บริษัทยอยหาแหงของกัลฟไดทําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปล งของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เก่ียวกับสัญญา Construction Contract และสัญญา Supply Contract  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ .  2549 
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาและระยะเวลาครบกําหนดมีดังตารางขางลางน้ี (พ.ศ. 2548 
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาจํานวน 3.83 ลานดอลลารสหรัฐฯ อยูระหวาง 39.02 บาท ถึง 
41.53 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ)  

 

สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา 

สกุลเงินตรา 
ตางประเทศที่ซือ้ 

มูลคาคงเหลือ 
ตามสัญญา (ลาน) 

 
อัตราคงที่ตามสัญญา 

 
ระยะเวลาตามสัญญา 

สกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 2.95 35.29 ถึง 36.16 บาท / ดอลลารสหรัฐฯ  1 ธ.ค. พ.ศ. 2549 – 16 ม.ค. พ.ศ. 2550 
สกุลเงินบาท สกุลเงินยูโร 1.07 47.62 บาท / ยูโร 1 ธ.ค. พ.ศ. 2549 – 16 ม.ค. พ.ศ. 2550 
สกุลเงินบาท สกุลเงินสวิสฟรังก 2.78 30.04 ถึง 30.05 บาท / สวิสฟรังก 1 ธ.ค. พ.ศ. 2549 – 16 ม.ค. พ.ศ. 2550 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินยูโร 0.45 1.33 ดอลลารสหรัฐฯ / ยูโร 15 ธ.ค. พ.ศ. 2549 – 16 ม.ค. พ.ศ. 2550 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินสวิสฟรังก 1.17 1.20 สวิสฟรังก / ดอลลารสหรัฐฯ 15 ธ.ค. พ.ศ. 2549 – 16 ม.ค. พ.ศ. 2550 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินเยน 36.40 98.61 เยน / ดอลลารสหรัฐฯ 28 พ.ย. พ.ศ. 2549 – 31 ม.ค.  พ.ศ. 2550 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ) 

 
สัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา (ตอ) 

 
กิจการรวมคาเอ็กโกเจดี 

 
 กิจการรวมคาแหงหน่ึงของเอ็กโกเจดีไดทําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนที่เก่ียวกับสัญญา Supply Contract ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ .ศ .  2549 กลุ มบริษัท มีสัญญาอัตรา 
แลกเปลี่ยนลวงหนาคงเหลือจํานวน 0.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ ยน 
ลวงหนาที่ 37.25 – 37.54 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงจะครบกําหนดภายใน 1 ถึง 3 เดือน 

 
(ข) ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

 
กลุมบริษัทไมมีความเสี่ยงในดานการใหสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญกับเงินสดและเงินลงทุน เน่ืองจากกลุมบริษัทมีรายการ
เงินสดและเงินลงทุนกับสถาบันทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยกลุมบริษัทไดวางนโยบายจํากัดรายการที่จะเกิดกับสถาบัน
การเงินใดสถาบันการเงินหน่ึงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และจะนําเงินส วนเ กินไปล งทุนเ ฉพาะการล งทุนที่ มี     
ความเสี่ยงตํ่า จากประสบการณในอดีตกลุมบริษัทไมเคยมีความสูญเสียจากเงินสดและเงินลงทุน 

 
(ค) มูลคายุติธรรม 

 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมซ่ึงไดแ ก  เ งินสดแล ะรายการ 
เทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีและเจาหน้ีการคา ลูกหน้ีและเจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของ กัน ลูกห น้ีแ ล ะ เ จ าห น้ีอื่ น       
และเงินกูยืมระยะสั้นเน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินกลุมน้ีมีระยะเวลาครบกําหนดสั้น 
 
มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู มีดังน้ี 
 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท  
มูลคายุติธรรม  

ลานบาท  
มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท  
มูลคายุติธรรม  

ลานบาท  
     
เงินกูยืมระยะยาว 18,859 19,052 - - 
หุนกู 6,364 6,874 - - 
 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท  
มูลคายุติธรรม  

ลานบาท  
มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท  
มูลคายุติธรรม  

ลานบาท  
     
เงินกูยืมระยะยาว 19,005 19,185 - - 
หุนกู 4,927 5,608 - - 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

(ค) มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่คํานวณโดยใชอัตราดอกเ บ้ียที่ กํ าห นดโดยธนาคารของ    
กลุมบริษัทเสมือนวาไดยกเลิกสัญญา ณ วันที่ในงบดุล สวนมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่ มีอัตราดอกเ บ้ีย
ลอยตัวมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามสัญญา 
 
มูลคายุติธรรมของหุนกูคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียตลาดในวันล าสุด
ที่มีการซ้ือขายของศูนยซ้ือขายตราสารหน้ีไทยภายในวันที่ในงบดุล 
 
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุล มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

ลานบาท  
พ.ศ. 2548 
ลานบาท  

พ.ศ. 2549 
ลานบาท  

พ.ศ. 2548 
ลานบาท  

     
สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ียที่เปนสินทรพัย 181 18 - - 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา 
   ดอกเบ้ียที่เปนสินทรัพย  

 
389 

 
546 

 
- 

 
- 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาที่เปนหน้ีสิน (286) (621) - - 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ ยนเ งินตรา 
ตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนดโดยธนาคารของกลุมบริษัทเ ส มือนว าไ ดยกเ ลิกสัญญา 
เหลาน้ัน ณ วันที่ในงบดุล  
 

28  การซื้อธุรกิจ 
 

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษัทและ CLP Power (BLCP) Limited (CLP - BLCP) ซ่ึงเ ปนบริษัท ในเ ครือ ขอ ง  CLP 
Holdings Limited ไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนสามัญของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี) โดยบริษัท จะ ซ้ือหุ น
สามัญบีของแอลซีพีในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว เปนจํานวนเงินรวม 6,645 ลานบาท ซ่ึงราคาซ้ือ
ขายดังกลาวไดรวมคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบีแอลซีพีจํานวนเงิน 2,000 ลานบาท ที่เรียกชําระในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
โดยที่บริษัททดรองจายคาหุนเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวใหกับ CLP - BLCP เพื่อนําไปชําระคาหุนเพิ่มทุน ทั้ ง น้ี ภายใตสัญญา
ดังกลาว คูสัญญาจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนตามที่กําหนดไวในสัญญาโดยครบถวนและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 
ณ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการซ้ือหุนของบีแอลซีพ ี
ในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว รวมทั้งคูสัญญาไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนตามที่กําหนด
ไวในสัญญาดังกลาวครบถวนแลวเปนสวนใหญในป พ.ศ. 2549 ยกเวนการโอนหุนตามกฎหมายแล ะการได รับห นังสือ แสดง
ความยินยอมจากเจาหน้ีเงนิกูอยางเปนทางการที่เกิดขึ้นในเดือน มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทจึงถือวาการ ซ้ือขาย ดังกล าวไ ด
เสร็จสมบูรณภายในป พ.ศ. 2549 ดังน้ัน บริษัทจึงไดรับรูรายการซ้ือเงินลงทุนในกิจการรวมค า บีแ อล ซีพีตามวิธีราคาทุนใน          
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยังมิไดบันทึก เ งินล งทุนใน
กิจการรวมคาบีแอลซีพีตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะบริษัทและยังมิไดนํางบการเงินของบีแอลซีพีมาจัดทํางบการเงินรวม
โดยวิธีรวมตามสัดสวน เน่ืองจากบริษัทจะมีอํานาจควบคุมรวมอยางสมบูรณในบีแอลซีพีในป พ.ศ. 2550 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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ผูถือหุนรายใหญของบริษัทไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) และบริษัท ซีแ อลพี  เ พาเ วอ ร  โปร เ จ็คส 
(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลืออยูถือโดยนักลงทุนทั่วไป 
 
รายละเอียดของบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 11 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
(ก) รายไดคาขายไฟฟา 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
รายไดคาขายไฟฟา     
- ผูถือหุนใหญ 14,687 13,164 - - 
 
บริษัทยอยของบริษัท 
 
บริษัทยอยสองแหงของบริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไ ดทํ าสัญญา 
ซ้ือขายไฟฟากับกฟผ. สัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวมีอายุ 20 ป และ 15 ป ตามลําดับ  ตามมติที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 15 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2537 และวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2539 ไดกําหนดใหราคาคาไฟฟาตามสัญญาดังกล าว 
คํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  โดยสัญญาเหลาน้ันมีขอจํากัดเก่ียวกับการขายไฟฟาของบริษัท ยอ ย   
ทั้งสองแหงใหกับบุคคลที่สามตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริษัทยอยทั้งสองแหงไดโอนสิทธ์ิในสัญญาดังกล าวให กับ
เจาหน้ีเงินกู เพื่อใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ทั้งน้ีบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชํ าระคืน
เงินกูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2549 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 16 ดั ง น้ัน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สัญญาซ้ือขายไฟฟาของบริษัทยอยดังกลาวจึงไมนําไปใชเปนหลักประ กันตามเ งื่ อ นไข
ของสัญญาเงินกูอีกตอไป 
 
นอกจากน้ี บริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวยังสามารถนําผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระหน้ีสินที่เปน          
เงินดอลลารสหรัฐฯ มาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนจากกฟผ. ตาม "The First Amendment to 
Power Purchase Agreements" ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541 ทั้งน้ีรายไดจากการขายไฟฟาส วนที่ ไ ด รับจาก     
การชดเชยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 มีจํานวน 810 ลานบาท แล ะ  744 ล านบาท 
ตามลําดับ 

 
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟา กฟผ. เปนผูรับภาระตนทุนกาซธรรมชาติจนกวาบริษัทยอยสองแหงดังกลาวจะ
ทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ ปจจุบัน บริษัทยอยทั้งสองแหงยังไมไดทําสัญญา
ซ้ือขายกาซธรรมชาติดังกลาว ดังน้ันรายไดคาพลังงานไฟฟาและตนทุนขายจึงไมไดรวมคํานวณตนทุนในสวนน้ี  
 
บริษัทยอยของกัลฟ 
 
บริษัทยอยสามแหงของกัลฟไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับกฟผ. สัญญาดังกลาวกําหนดใหบริษัทยอยทั้งสามแหงตอ ง
เริ่มจําหนายไฟฟาใหกฟผ. ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 และเดือนตุลาคม  พ .ศ .  2543 
โดยปริมาณการซ้ือขายและอัตราคากระแสไฟฟาตองเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา  สัญญาแตล ะฉบับดังกล าวมี
ระยะเวลาประมาณ 21 ป นับจากวันแรกที่ทําการซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชย  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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(ข) รายไดการใหบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
รายไดการใหบริการ     
- ผูถือหุนใหญ 63 32 - - 
 

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด ไดทําสัญญารับจางเหมางานบํารุงรักษาโรงไฟฟา กับกฟผ .  จํานวน 
สองฉบับ เพื่อใหบริการดูแลรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่นที่เก่ียวขอ ง กับโรงไฟฟา  
คาบริการดังกลาวคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม สัญญาดังกลาวมีอ ายุ  6 ป  โดย มีผล ต้ังแต วันที่  
26 มกราคม พ.ศ. 2544 และวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2545  
 

(ค) คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก     
- ผูถือหุนใหญ 461 257 - - 
 

บริษัทยอยสองแหงของบริษัทคือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ไ ดทํ าสัญญา 
รับบริการซอมบํารุงรักษาหลักกับกฟผ. เพื่อการบริการดูแลและบํารุงรักษาหลัก การซอมแซม  การ จัดการแล ะการ
บริการเพิ่มเติมอื่น ที่เก่ียวของกับโรงไฟฟาของบริษัทยอยทั้งสองแหง คาบริการ ดังกล าวกําห นดตามห ลักเ กณฑ 
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ตามเงื่อนไขของสัญญาคาบริการของแตละปจะถูกปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผูบริโภค บริษัทยอย
ทั้งสองแหงไดตออายุของสัญญาดังกลาวตอไปอีก 6 ป โดยมีผลต้ังแตวันที่ 7 ธันวาคม  พ .ศ . 2549 สํ าห รับบริษัท  
ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2545 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัทยอ ยทั้ ง สอ ง
แหงไดโอนสิทธ์ิในสัญญาดังกลาวใหกับเจาหน้ีเงินกู เพื่อใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู  ทั้ ง น้ีบริษัท 
ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินทั้งหมดในระหวางป พ.ศ . 2549 ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 16 ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สัญญารับบริการซอมบํารุงรักษาหลักของบริษัท
ยอยดังกลาวจึงไมนําไปใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูอีกตอไป 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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(ง) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
ลูกหน้ีการคา     
- ผูถือหุนใหญ 2,366 2,249 - - 
     

ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหไดดังน้ี     
ไมเกินกําหนด 2,343 2,244   
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 11 - - - 
เกินกําหนด 3 – 6 เดือน 6 2 - - 
เกินกําหนด 6 – 12 เดือน 1 - - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 5 3 - - 
     

 2,366 2,249 - - 
 

เจาหน้ีการคา     
- ผูถือหุนใหญ 114 88 - - 
 

(จ) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 
- ผูถือหุนใหญ 40 6 - 6 
- บริษัทยอย 14 7 10 8 
- กิจการรวมคา  152 113 198 146 
 206 126 208 160 
     
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ - - - - 
- บริษัทยอย 3 5 - 2 
- กิจการรวมคา  426 50 - - 
- กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 4,645  4,645  
 5,074 55 4,645 2 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
(ฉ) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
     
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ     
  ที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหน่ึงป     
- บริษัทยอย - - 813 - 
- กิจการรวมคา  50 12 100 24 
 50 12 913 24 
     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน สทุธิ     
- บริษัทยอย - - 2,567 780 
- กิจการรวมคา  - 125 - 250 
 - 125 2,567 1,030 

 50 137 3,480 1,054 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
     
บริษัทยอย      
ยอดคงเหลือตนป - - 780 - 
เงินใหกูยืมระหวางป - - 2,600 780 
เงินกูรับคืนระหวางป  - - - - 
ยอดคงเหลือปลายป - - 3,380 780 
     
บริษัทรวม     
ยอดคงเหลือตนป - 32 - 32 
เงินใหกูยืมระหวางป - - - - 
เงินกูรับคืนระหวางป  - (32) - (32) 
ยอดคงเหลือปลายป - - - - 

     
กิจการรวมคา     
ยอดคงเหลือตนป 137 640 274 815 
เงินใหกูยืมระหวางป  - 474 - 474 
เงินกูรับคืนระหวางป  (87) (1,009) (174) (1,047) 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่รับรูในระหวางป - 32 - 32 
ยอดคงเหลือปลายป  50 137 100 274 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ฉ) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
     
ดอกเบ้ียคางรับ     
- บริษัทยอย - - 3 - 
- กิจการรวมคา  - - - - 
 - - 3 - 
     
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัทยอย - - 49 2 
- กิจการรวมคา  11 11 22 21 
 11 11 71 23 
 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยของบริษัท 
 
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด 
บริษัทไดเขาทาํสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษทั เอ็กโกเอ็นจิเนียริง่ แอนด เซอรวิส จํากัด เม่ือวันที ่22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
เปนจํานวนเงิน 780 ลานบาท โดยมีกําหนดการจายชําระคืนเงินตนทุกสิ้นปๆละ 45,882,350 บาท เริ่มต้ังแตเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR ลบอัตราสวนลดคงที ่ โดยจายคืนดอกเบ้ีย 
ทุกครึ่งป 
 
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 
บริษัทไดเขาทาํสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนจํานวนเงิน 
2,600 ลานบาท โดยมีกําหนดการจายชาํระคืนเงินตนและดอกเบ้ียทุกวันที ่7 มิถุนายน และ 7 ธันวาคม ของทุกป เริ่มต้ังแต
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือน ธันวาคม พ .ศ. 2552 โดยเงินใหกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 6 ตอป 

 
เงินใหกูยืมแกกิจการรวมคา 
 
กิจการรวมคากัลฟ 
บริษัทไดเขาทําสัญญา Credit Facility Agreement กับกิจการรวมคากัลฟ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เ พื่ อ ให
กัลฟใชในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงกอนกําหนดเปนจํานวนเ งิน 450 
ลานบาท โดยกําหนดการจายชําระคืนเงินกูยืมและเงื่อนไขอื่นๆ ภายใตสัญญาดังกลาวยังคงเหมือนกับเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในสัญญาเงินกูเดิมของกัลฟ  
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ฉ) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ (ตอ) 
 
เงินใหกูยืมแกกิจการรวมคา (ตอ) 
 
กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited  
บริษัทไดเขาทําสัญญา Sponsors Loan Agreement กับ Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) ลงวันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2546 เพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินแกโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้านํ้าเทิน 2 เปนจํานวนเงิน 24 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ  เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชํ าระคืนเ งินตนพรอม
ดอ กเ บ้ี ย  คื อ  24 เ ดื อ น ห ลั ง จ าก วั นที่ ล งน า มใ น สัญ ญ า  Sponsors Loan Agreement ห รื อ วัน ที่ มี 
การเบิกถอนเงินกูครั้งแรกจากเจาหน้ีเงินกู หรือวันที่ยื่นเจตจํานงเพื่อแสดงยอดคงเหลือของเงินโดยผูถือหุนที่มิไดทําผิด
สัญญาใหกู แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน ทั้งน้ี สัญญาดังกลาวไดแกไข ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยกําหนดใหมี
การชําระคืนดอกเบ้ียจํานวนรวมทั้งสิ้น 2.25 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยบริษัทจะไดรับการชําระดอกเ บ้ียตามสัดส วนที่
กําหนดโดยผูถือหุนจํานวน 0.75 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเบิกถอนเงินกูครั้งแรกจากเ จ าห น้ี
เงินกู ทั้งน้ีบริษัทไดรับคืนเงินตนทั้งจํานวนรวมทั้งดอกเบ้ียที่เก่ียวของแลวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 
 
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 
 
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวมเปนการใหกูยืมตามการคาปกติ บริษัทรวมดังกลาวไดจายชําระคืนเงินกูยืมเต็มจํานวนแลวใน
ระหวางป พ.ศ. 2548 
 

(ช) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
  
เงินลงทุนในหุนกู  
- บริษัทยอย - - 36 42 
     
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ช) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ (ตอ) 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
  
ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในหุนกูของ  
- บริษัทยอย - - 8 9 
  

 
(ซ) รายไดจากการใหเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานและการใหบริการ 

 
บริษัทไดทําสัญญาใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน สัญญาใหบริการในบริเวณอาคาร และสัญญาใหบริการบริหาร จัดการ 
กับบริษัทยอยและกิจการรวมคา โดยขอบเขตพื้นที่และการใหบริการเปนไปตามที่ระบุในสัญญา ซ่ึง เ ปนสัญญาปต อป 
คาบริการบริหารจัดการคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 ลานบาท  ลานบาท  
  
คาเชาพื้นที่และคาบริการในบริเวณอาคาร  
- บริษัทยอย 12 10 
- กิจการรวมคา - - 
 12 10 

  
คาบริการบริหารจัดการ  
- บริษัทยอย 81 83 
- กิจการรวมคา 1 1 
 82 84 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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30 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา 
 

30.1 ภาระผูกพันและหนี้สินที่ อาจจะเ กิดข้ึนในภายหนาของบ ริษัท 
 
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreement จากการค้ําประกันเงนิ

กูยืมใหแกบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 509 ลานบาท 
 
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Counter Guarantee แล ะ  Standby Letters of Credit  ที่

ออกในนามของบริษัทเพื่อบริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,937 ลานบาท 
 

(ค) บริษัทมีการบริหารภาระผูกพันใหเปนไปตามหลักเกณฑบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัท
พิจารณาแยกระดับความเสี่ยงของภาระผูกพันดังกลาว เปนภาระค้ําประกันที่มีความเ สี่ ย ง ตํ่าแ ล ะที่ มีความเ สี่ ย งสู ง     
โดยบริษัทไดต้ังบัญชีสํารองเพื่อภาระผูกพันในการชําระหน้ีในอัตรารอยละ 10 ของภาระค้ําประกันที่ มีความเ สี่ ย งสู ง    
ซ่ึงคิดเปนจํานวน 407 ลานบาท บริษัทไดสํารองเงินดังกลาวไวเต็มมูลคาแลวต้ังแตป พ.ศ. 2547 โดยเงินสํารองดังกลาว
ไดรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 
30.2 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนาของกิจการรวมคา 

 
กิจการรวมคาบริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี) 
ในระหวางป พ.ศ. 2548 เอ็กโก เจดี ไดเขาทําสัญญาสามฉบับคือ สัญญา Expansion Project Shareholder Support Agreement 
สัญญา  Pledge of Shareholder Permitted Investments แล ะสัญญา  Pledge of Expansion Project Shares เ พื่ อ เ ปนการ
สนับสนุนการใหเงินกูยืมแกโครงการขยายกําลังการผลิตกําลังการผลิตของกิจการรวมคาแหงหน่ึงของเอ็กโก เจดี  ตามสัญญา 
ดังกลาว เอ็กโก เจดี ตกลงนําหุนที่ออกใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตของกิจการรวมคาดังกลาวไปจํานําเปนหลักประกันกับสถาบัน
การเงินผูใหกู นอกจากน้ี เอ็กโก เจดี ในฐานะผูถือหุนยังตองใหการสนับสนุนโดยการสํารองเงินในบัญชีหลักประกันที่เปดไ ว กับ
สถาบันการเงินผูใหกูตามสัดสวนการถือหุนเปนจํานวนเงิน 60 ลานบาท และหลังจากน้ัน เอ็กโก เจดี จะตองใหการสนับสนุนโดย
การสํารองเงินในบัญชีหลักประ กันใน Debt Service Reserve Account แล ะ  Maintenance Reserve Account ตามสัดส วน
ของการถือหุน เปนจํานวนเงินประมาณ 50 ลานบาท 
 
กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) 
ในป พ.ศ. 2548 กิจการรวมคา NTPC ไดลงนามในสัญญา Commercial Securities Facility Agreement กับสถาบันการเงินเพื่อ
การออกหนังสือคํ้าประกันใหแก กฟผ. ตามเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟา เปนจํานวนเงินรวม 17.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ
นอกจากน้ี กิจการรวมคา NTPC ยังไดลงนามในสัญญา Facility Agreement กับสถาบันการเงินเพื่อการออก Standby Letters of 
Credit ใหแกรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (รัฐบาลลาว) ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานกับรั ฐบาลล าวเปน
จํานวนเงินรวม 1.25 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
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30 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา (ตอ) 
 

30.3 สัญญาที่สําคัญ 
 
สัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาแปลงพลังงาน 
 
บริษัทยอยของบริษัท บริษัทยอยของกัลฟ และกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับกฟผ. สัญญาดังกลาว
มีระยะเวลาต้ังแต 15 ป ถึง 25 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทเหลาน้ันตองยื่นหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อประกัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 860 ลานบาทและจะไดรับคืนหลักประกันเม่ือครบอายุสัญญาแลว 
 
ภายใตสัญญาแปลงพลังงาน Energy Conversion Agreements กับ National Power Corporation (NPC) ซ่ึงทํ าสัญญาโดย
บริษัทยอยของ Conal สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาต้ังแต 10 ป ถึง 18 ป และเม่ือครบกําหนดสัญญา บริษัทยอยแหงห น่ึงขอ ง 
Conal จะตองโอนกรรมสิทธ์ิและผลประโยชนทั้งหมดที่มีในโรงไฟฟาใหกับ NPC โดยปราศจากคาตอบแทนใดๆ  สวนสัญญากับ
อีกสองบริษัทยอยสามารถเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ NPC  บริษัทยอยทั้งสามรายดังกลาวจะไดรับเงินชดเ ชยจาก 
NPC ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง แกไข ยกเลิกขอกฎหมายหรือขอบังคับในประเทศฟลิปปนส  ซ่ึง มีผลทํ า ให เ กิดความ
เสียหายอยางรุนแรงตอผลประโยชนของบริษัทยอยเหลาน้ัน ในโครงการหรือโรงไฟฟาและหรือตอผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร
ของการลงทุนของบริษัทยอยเหลาน้ัน 
 
สัญญาซื้อขายน้ําประปา 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อผลิตนํ้าประปาซ่ึงมีระยะเวลา 30 ป ภายใต
สัญญา บริษัทยอยดังกลาวตองผลิตนํ้าประปาเพื่อขายใหกับการประปาในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดส มุท รสงคราม  ซ่ึงกปภ .  
ตองซ้ือนํ้าประปาตามปริมาณขั้นตํ่าและราคาที่ระบุในสัญญา 
 
สัญญาซื้อขายเช้ือเพลิง 
 
บริษัทยอยของบริษัท บริษัทยอยของกัลฟและกิจการรวมคาของบริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ไดทําสัญญาซ้ือขายกาซ
กับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 16 ป ถึง 26 ปและสามารถตออายุออกไปไดอีก 4 ป ถึง 5 ป    
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายนํ้ามันเตากับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  สัญญามีอายุ 3 ปเริ่มต้ังแต วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และสามารถขยายเวลาไปไดอีก 1 ปโดยอัตโนมัติ  (ถ าห ากไม มีการ 
ยกเลิกการขยายเวลาโดยอัตโนมัติ)  นอกจากน้ี บริษัทยอยอีกแหงของบริษัทยังไ ดทํ าสัญญา ซ้ือขาย เชื้ อ เพลิ ง  (แกลบ)  
กับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหน่ึงเพื่อซ้ือแกลบ โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 21 ป 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดทําสัญญาซ้ือขายเชื้อเพลิง (ไมยางพารา) กับผูถือหุนรายหน่ึง โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 25 ป 
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30 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา (ตอ) 
 

สัญญารับบริการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟากับลูกคารายหน่ึง สัญญามีมูล ค ารวม 
ทั้งสิ้น 20 ลานบาท โดยมีระยะเวลา 4 ป นอกจากน้ัน บริษัทยอยดังกลาวยังไดทําสัญญาจัดหาวัสดุสํารองคลังแ ล ะ ใหบริการ
บํารุงรักษากับการไฟฟาแหงสาธารณรัฐซูดาน ซ่ึงมีมูลคารวมทั้งสิ้น 8 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมีระยะ เ วล านับจากวันที่ เ ริ่ ม
ใหบริการจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยสามแหงของกัลฟมียอดภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเก่ียวกับการรับบริการจัดหา
อุปกรณและอะไหลและรับบริการซอมบํารุงกังหันกาซ และเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยครอบคลุมถึงการซอมบํารุงรักษาหลักจํานวน 
20.78 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
 
รายจายฝายทนุ 
 
บริษัทยอยสองแหงของกัลฟเขาทําสัญญากอสรางโรงไฟฟาเปนระยะเวลา 2.5 ปถึง  3.5 ป  โดย มีมูล ค าทั้ ง สิ้ น 75.76 ล าน
ดอลลารสหรัฐฯ 161.22 ลานสวิสฟรั งก  62.27 ล านยู โร  29.94 ล านเ ยนแล ะ  1,747.68 ล านบาท  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนภายใตสัญญาดังกลาวที่ถือเปนภาระผูกพันแตไมไดรับรูในงบการเงินรวมคง เห ลือ อยู
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 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนภายใตสัญญาดังกล าวที่ ถือ เ ปน 
ภาระผูกพันแตไมไดรับรูในงบการเงินรวมคงเหลืออยูเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 0.48 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 4.91 ลานบาท 
 
กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited เขาทําสัญญากอสรางโรงไฟฟาเปนระยะเวลา 4 ป โดยมีมูลคาตามสญัญา
ทั้งสิ้น 176.34 ลานดอลลารสหรัฐฯ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  พ .ศ .  2549 กลุ มบริษัท มีรายจ ายฝ ายทุนภ ายใตสัญญา 
ดังกลาวที่ถือเปนภาระผูกพันแตไมไดรับรูในงบการเงินรวมคงเหลืออยูเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 100.25 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
 
 

31  หนวยงานที่ยกเลิก 
 

ในระหวางไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีหนวยงานที่ยกเลิกดังตอไปน้ี 
 
-  บริษัท ตรัง ไบโอแมส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกิจการรวมคากัลฟ จดทะเบียนและดําเนินกิจการในประเทศไทย โดยบรษิทั

ยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเลกิกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549  
-  Northern Mindanao Power Corporation (NMPC) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกิจการรวมคา Conal จดท ะ เ บียนแล ะ ดํา เ นิน

กิจการในประเทศฟลิปปนส การยกเลิกหนวยงานดังกล าวเ ปนไปตามสัญญาการ ซ้ือขายไฟฟา กับ National Power 
Corporation (NPC) 
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31  หนวยงานที่ยกเลิก (ตอ) 
 

สินทรัพยและหน้ีสินของหนวยงานที่ถูกยกเ ลิกแสดง ในงบดุล รวมดวย มูลค าที่ คาดว าจะได รับแ ล ะจะตอ งจ ายชํ าระ 
ตามลําดับ โดยสินทรัพย หน้ีสินและผลการดําเนินงานของหนวยงานที่ยกเลิกมีดังน้ี 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 NMPC 

 บาท 
สินทรัพย   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 219,061 
เงินลงทุนระยะสั้น – เงินฝากสถาบันการเงิน 328,163,397 
ลูกหน้ีการคา 12,584,242 
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 4,280 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 666,928 

รวมสินทรัพย  341,637,908 
  

หนี้สิน  
เจาหน้ีการคา 3,231,708 
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 52,546 
ภาษีเงินไดคางจาย 2,962,319 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - 

รวมหนี้สิน 6,246,573 
  

 
ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 
 ตรัง ไบโอแมส  NMPC งบการเงินรวม 
 บาท บาท บาท 
    
รายไดจากการขายและบริการ - 19,553,412 19,553,412 
ตนทุนขายและบริการ - (737,983) (737,983) 
กําไรข้ันตน - 18,815,429 18,815,429 
คาใชจายในการขายและบริการ (182,000) (10,249,870) (10,431,870) 
 (182,000) 8,565,559 8,383,559 
รายไดอื่น    

- ดอกเบ้ียรับ 1,000 13,919,553 13,920,553 
- อื่นๆ  - 15,913,456 15,913,456 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - (25,798,336) (25,798,336) 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (181,000) 12,600,232 12,419,232 
ภาษีเงินได - (6,751,044) (6,751,044) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด (181,000) 5,849,188 5,668,188 
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32  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 
เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินของบริษัท 
 
สัญญากูยืมเงิน 
เม่ือวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยไทยจํานวนสองแหง โดยมีวงเงินกูยืม
แหงละไมเกิน 4,000 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงที่เทากับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 วันทําการกอนวันเบิก
เงินกูงวดแรกของพันธบัตรรัฐบาลอายุ  1 ป  (Average Yiel ds of One-Year Gover nment Bonds) บวกดวยส วนเพิ่มคงที่  
บริษัทมีภาระชําระคืนดอกเบ้ียทุกเดือน และชําระคืนเงินตนเม่ือครบกําหนดหน่ึงปจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยบริษัทเริ่มเบิก
เงินกูงวดแรกในวันที่  29 มกราคม พ.ศ. 2550 จากธนาคารแหงละ 800 ลานบาท 
 
ภาระค้ําประกัน 
ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Standby Letters of Credit  ที่ออกในนามของบริษัท เพื่ อ กิจการ
รวมคาในฐานะผูถือหุน เปนจํานวน 93.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
 
เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินของกิจการรวมคาบริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี) 
 
กิจการรวมคาเอ็กโก เจดี 
เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 เอ็กโก เจดี ไดลงนามในสัญญา Sponsor Support Agreement และวันที่ 26 มกราคม  พ .ศ . 
2550 ไดลงนามในสัญญาสองฉบับ คือ  Pledge of Cost Overrun Reserve Account แล ะ  Conditional Assignment of Cost 
Overrun Reserve Account เพื่อเปนการสนับสนุนการใหเงินกูยืมแกบริษัทรวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี  ตามสญัญาดังกลาว 
เอ็กโก เจดี ในฐานะผูถือหุนตองใหการสนับสนุน โดยการสํารองเงินในบัญชีหลักประกันที่เปดไวกับสถาบันการ เ งินผู ให กู ตาม
สัดสวนการถือหุนเปนจํานวนเงิน 60 ลานบาท สําหรับตนทุนสวนเกินที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการขยายกําลังการผลิตของกิจการ
รวมคาของ เอ็กโก เจดี จนกวาโครงการสวนขยายน้ันจะสามารถดําเนินงานได ซ่ึงคาดวาโครงการสวนขยายดังกลาวจะสามารถ
เริ่มดําเนินงานไดภายในไตรมาสแรกของ ป พ.ศ. 2550 
 
บริษัทรวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี 
เม่ือวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทรวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดีไดลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง 
เพื่อกูยืมเงินจํานวนรวม 7 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อการพัฒนาโรงไฟฟาและเปลี่ยนแปลงโครงสรางหน้ีเดิม โดยเงินกูดังกลาวมีอาย ุ
7 ป และมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกดวยสวนเพิ่มคงที่ บริษัทรวมและกิจการรวมคาของเอ็กโก เจดี มีภาระชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน โดยจะเริ่มตนจายชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียงวดแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 
 

 
 
 




