บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุนรวมแ ล ะงบกํ า ไ ร
ขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริ ษั ท แ ล ะ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปท ี่แนบมานี้ ข อ งบริ ษั ท ผลิ ต ไ ฟฟ า จํ า กั ด
(มหาชน) และบริษัท ยอย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริห ารของกิจการเปนผูรับผิดชอ บต อ ความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลใน งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแ ส ดงความเ ห็ น ต อ งบการเ งิ น ดั ง กล า วจาก
ผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท ี่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแ ผนแ ล ะปฏิ บั ติ ง านเ พื่ อ ให ไ ด
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท ี่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริห ารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมขอ งการ
แสดงรายการที่นําเสนอ ในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิ น รวมแ ล ะฐานะการเ งิ น เ ฉพาะบริ ษั ท ณ วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) แ ล ะบริ ษั ท ย อ ย แ ล ะขอ งเ ฉพาะบริ ษั ท
ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท ี่รับรองทั่วไป

สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม

บาท

บาท

บาท

บาท

3,750,425,011

5,601,549,645

2,444,065,880

4,129,760,569

226,014,870

129,214,751

890,350

856,435

32,239,930

93,947,796

39,539,410

68,416,715

914,021,645

2,273,027,590

-

-

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

6

เงินลงทุนระยะสั้น

7

- เงินฝากสถาบันการเงิน
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด
เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกัน

8

- เงินฝากสถาบันการเงิน

-

26,000,000

-

-

ลูกหนี้การคา สุทธิ

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด
9

147,963,476

157,625,409

-

-

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

30

1,621,832,240

1,888,194,851

-

-

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา

12.2

2,074,500,034

-

5,646,203,669

1,509,294,851

30

-

100,000,000

866,840,000

912,760,000

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

30

62,859,192

19,778,445

10,098,581

12,441,497

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ

10

3,328,405,416

3,547,390,261

-

-

310,676,874

385,092,123

16,341,138

14,729,178

12,468,938,688

14,221,820,871

9,023,979,028

6,648,259,245

1,484,000,910

2,952,041,733

1,525,940,806

3,005,872,521

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
และเงินลงทุนอื่น

11

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน

8

1,166,300

1,040,300

-

-

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระเกินกวาหนึ่งป

30

196,168,728

195,777,745

196,168,728

195,777,745

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ

30

-

-

1,700,400,000

2,567,240,000

เงินลงทุนในบริษัทยอย

12

-

-

11,976,061,281

12,021,167,000

สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

12

20,233,045,415

12,376,337,457

17,677,177,835

12,088,877,835

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ

13

18,637,631,290

20,139,181,847

690,205,598

708,356,627

คาความนิยม สุทธิ

14

210,696,831

225,221,922

-

-

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

15

368,691,680

347,424,055

248,164,575

232,503,375

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

41,131,401,154

36,237,025,059

34,014,118,823

30,819,795,103

รวมสินทรัพย

53,600,339,842

50,458,845,930

43,038,097,851

37,468,054,348

แทนกรรมการ ……………………………………………………………… .

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ

บาท

บาท

พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม

บาท

บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
487,900,291

599,608,143

-

-

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้การคา
30

98,080,528

100,264,592

-

-

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

30

3,002,802

4,647,521,143

38,952

4,645,002,770

17

829,120,133

1,539,927,744

-

-

18

729,675,000

652,090,680

-

-

30

36,452,332

49,706,914

1,953,280

-

113,153,165

157,520,162

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ดอกเบี้ยคางจาย
- ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย

-

- ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

151,622,545

466,845,762

-

-

- อื่นๆ

508,651,563

380,262,686

164,135,850

164,722,307

2,957,658,359

8,593,747,826

166,128,082

4,809,725,077

17

5,451,827,249

2,364,362,067

4,000,000,000

-

หุนกู สุทธิ

18

2,226,937,363

2,956,729,123

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง

19
136,237,597

116,542,366

34,544,763

28,983,223

823,135,900

622,820,166

-

-

8,844,970

6,794,236

1,631,472

537,961

8,646,983,079

6,067,247,958

4,036,176,235

29,521,184

11,604,641,438

14,660,995,784

4,202,304,317

4,839,246,261

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

หรือเกษียณอายุ
หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

12.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม

บาท

บาท

บาท

บาท

5,300,000,000

5,300,000,000

5,300,000,000

5,300,000,000

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

20

ทุนที่ออกและชําระแลว

5,264,650,000

5,264,650,000

5,264,650,000

5,264,650,000

8,601,300,000

8,601,300,000

8,601,300,000

8,601,300,000

47,373,035

47,373,035

47,373,035

47,373,035

530,000,000

530,000,000

530,000,000

530,000,000

26,274,327,432

20,078,749,746

23,752,781,841

17,375,093,170

614,264,053

780,337,480

639,688,658

810,391,882

142,960,513

(13,808,112)

-

-

41,474,875,033

35,288,602,149

38,835,793,534

32,628,808,087

520,823,371

509,247,997

-

-

รวมสวนของผูถือหุน

41,995,698,404

35,797,850,146

38,835,793,534

32,628,808,087

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

53,600,339,842

50,458,845,930

43,038,097,851

37,468,054,348

สวนเกินมูลคาหุน

20

สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
- สํารองตามกฎหมาย

21

ยังไมไดจัดสรร
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได
รายไดจากการขายและบริการ

30

10,939,395,863

13,838,514,060

-

-

ตนทุนขายและบริการ

30

(5,710,727,423)

(5,815,316,030)

-

-

5,228,668,440

8,023,198,030

-

-

(1,037,806,944)

(1,004,829,852)

(674,773,491)

(481,793,913)

4,190,861,496

7,018,368,178

(674,773,491)

(481,793,913)

195,761,123

600,555,283

258,022,747

231,151,817

133,823,179

168,012,976

133,823,179

168,012,976

กําไรขั้นตน
คาใชจายในการบริหาร

30

กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ
รายไดอื่น
- ดอกเบี้ยรับ

30

- เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา

-

-

8,615,421,155

5,469,426,830

325,343,518

79,429,819

466,522,446

178,661,323

(28,216,520)

(19,767,140)

(27,931,720)

(19,361,140)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

120,880,249

716,273,736

-

-

กําไรจากการดําเนินงาน

4,938,453,045

8,562,872,852

8,771,084,316

5,546,097,893

- อื่นๆ
คาตอบแทนกรรมการ

26

สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา

12

(249,709,753)

(274,821,541)

-

-

สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา

12

5,301,076,181

192,168,726

-

-

9,989,819,473

8,480,220,037

8,771,084,316

5,546,097,893

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย

31

(819,008,237)

(1,165,806,311)

(186,921,789)

(1,412,115)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

27

(634,022,141)

(1,129,565,890)

-

-

8,536,789,095

6,184,847,836

8,584,162,527

5,544,685,778

กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย

22

134,737,553

169,187,285

-

-

กําไรสุทธิสําหรับป

23

8,402,051,542

6,015,660,551

8,584,162,527

5,544,685,778

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

24
15.96

11.43

16.31

10.53

กําไรสุทธิสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชําระแลว
บาท

สวนเกิน
มูลคาหุน
บาท

สวนเกินมูลคา
หุนทุนซื้อคืน
บาท

สํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

สวนเกินจาก
กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม
บาท
บาท

ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน
ของบริษัทที่ สวนของผูถือหุน
สวนนอย
อยูในตางประเทศ
บาท
บาท

รวม
บาท

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
- ตามที่รายงานไวเดิม

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

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

3.2

-

-

-

-

-

-

-

(665,401,306)

(665,401,306)

- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ

3.3

-

-

-

-

(121,128,320)

-

-

(144,210)

(121,272,530)
35,797,850,146

- ตามที่รายงานใหม

36,584,523,982

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

20,078,749,746

780,337,480

(13,808,112)

509,247,997

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ

-

-

-

-

-

-

156,768,625

-

156,768,625

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

-

-

8,402,051,542

-

-

-

8,402,051,542

เงินปนผลจาย

25

ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
สวนของผูถือหุนสวนนอย

22

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

-

-

-

-

(2,206,473,856)

-

-

(123,162,179)

(2,329,636,035)

-

-

-

-

-

(166,073,427)

-

-

(166,073,427)

-

-

-

-

-

-

-

134,737,553

134,737,553

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

26,274,327,432

614,264,053

142,960,513

520,823,371

41,995,698,404

32,114,511,644

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
- ตามที่รายงานไวเดิม

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

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

3.2

-

-

-

-

-

-

-

(611,214,715)

(611,214,715)

- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ

3.3

-

-

-

-

(100,969,172)

-

-

(101,834)

(101,071,006)
31,402,225,923

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

16,006,770,572

587,384,126

(97,104,448)

461,852,638

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ

- ตามที่รายงานใหม

-

-

-

-

-

-

83,296,336

-

83,296,336

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

-

-

6,015,660,551

-

-

-

6,015,660,551

-

-

-

-

(1,943,681,377)

-

-

(121,835,395)

(2,065,516,772)

-

-

-

-

-

192,953,354

-

43,469

192,996,823

-

-

-

-

-

-

-

169,187,285

169,187,285

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

20,078,749,746

780,337,480

(13,808,112)

509,247,997

35,797,850,146

เงินปนผลจาย

25

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
สวนของผูถือหุนสวนนอย
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน
ทุนที่ออกและ
ชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน
หมายเหตุ

สวนเกินมูลคา

สํารอง

หุนทุนซื้อคืน

ตามกฎหมาย

บาท

บาท

บาท

บาท

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

-

-

-

สวนเกินจาก

ของบริษัทที่

กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม อยูในตางประเทศ

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

530,000,000

20,199,878,066

810,391,882

(13,808,112)

35,439,784,871

-

(2,795,801,673)

-

13,808,112

(2,781,993,561)

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

3.1

- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ

3.3

- ตามที่รายงานใหม
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย

25

ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

-

-

-

-

(28,983,223)

-

-

(28,983,223)

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

17,375,093,170

810,391,882

-

32,628,808,087

-

-

-

-

8,584,162,527

-

-

8,584,162,527

-

-

-

-

(2,206,473,856)

-

-

(2,206,473,856)

-

-

-

-

-

(170,703,224)

-

(170,703,224)

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

23,752,781,841

639,688,658

-

38,835,793,534

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

-

-

-

-

(2,309,716,817)

-

97,104,448

(2,212,612,369)

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

3.1

- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ

3.3

- ตามที่รายงานใหม
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

25

-

-

-

-

(23,934,158)

-

-

(23,934,158)

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

13,774,088,769

624,896,135

-

28,842,307,939

-

-

-

-

5,544,685,778

-

-

5,544,685,778

-

-

-

-

(1,943,681,377)

-

-

(1,943,681,377)

-

-

-

-

-

185,495,747

-

185,495,747

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

17,375,093,170

810,391,882

-

32,628,808,087

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม

บาท

บาท

บาท

บาท

8,402,051,542

6,015,660,551

8,584,162,527

5,544,685,778

2,153,706,619

2,115,379,704

47,090,743

47,508,014

(65,635,044)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับป
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
- คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
- รายการกําไรจากการรับโอนเงินลงทุนในบริษัทยอย

12

- คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย
- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง

-

-

35,591,688

27,063,923

-

813,181

-

-

-

19,695,231

17,923,546

5,561,540

5,049,065

(70,429,455)

(339,884,157)

-

-

-

19

หรือเกษียณอายุ
- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
- กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(284,733)

(1,909,634)

(225,987)

(427,002)

- (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน

(254,699,946)

131,651

(254,699,946)

-

- เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น

(133,823,179)

(168,012,976)

(133,823,179)

(168,012,976)

-

-

(8,615,421,155)

(5,469,426,830)

- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา

- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา
12.4

249,709,753

274,821,541

-

-

- สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา

12

(5,301,076,181)

(192,168,726)

-

-

- สวนของผูถือหุนสวนนอย

22

134,737,553

169,187,285

-

-

5,235,992,073

7,918,192,708

(432,990,501)

(40,623,951)

- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน

1,381,008,437

1,458,188,812

-

-

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

275,211,363

(171,023,541)

-

-

(391,763)

(59,793,782)

1,951,933

(48,136,018)

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
(ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนายบริษัทยอยและ
กิจการรวมคา)

- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- วัสดุสํารองคลัง

(177,159,621)

(164,562,359)

-

-

- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

12,130,408

(176,745,291)

(1,611,953)

(322,942)

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(16,693,862)

(41,889,455)

(15,701,199)

(41,647,474)

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

(113,893,703)

340,392,305

-

-

(2,545,719)

4,643,616,504

36,181

(2,127,717)

(276,648,862)

372,162,246

2,528,360

55,384,932

1,424,296

(793,447)

-

-

6,318,433,047

14,117,744,700

(445,787,179)

(77,473,170)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม

บาท

บาท

บาท

บาท

(10,233,300,000)

(8,269,655,000)

(10,233,300,000)

(3,624,655,000)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา

12

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทยอย

12

เงินสดรับ (จาย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ
เงินสดจากการ (ซื้อ) จําหนายเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ

-

-

-

4,517,800,000

(96,800,119)

19,857,618

(33,915)

(10,730)

1,262,802,824

(130,157,455)

1,270,970,384

(1,170,040)

เงินสดจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

355,572,384

45,336,901

321,835,357

39,729,730

เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(253,127,895)

(159,618,860)

(28,673,727)

(16,838,393)

-

-

1,259,960

-

-

-

-

(2,600,000,000)

173,830,098

912,760,000

173,830,098

เงินสดรับจากหนวยงานที่ยกเลิก

12.1

เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจากการรับชําระหนี้เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

30

100,000,000

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา

12

985,499,966

-

4,587,993,141

4,865,953,620

เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น

133,823,179

168,012,976

133,823,179

168,012,976

อื่นๆ

(12,939,740)

(150,000)

-

-

(7,758,469,401)

(8,152,543,722)

(3,033,365,621)

3,522,652,261

(1,189,026)

(686,526)

-

-

17

4,000,000,000

-

4,000,000,000

-

17, 18
25

(2,195,889,793)
(2,214,009,461)

(6,913,353,199)
(2,038,957,763)

(2,206,541,889)

(1,943,406,836)

(411,088,280)

(8,952,997,488)

1,793,458,111

(1,943,406,836)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(1,851,124,634)

(2,987,796,510)

(1,685,694,689)

1,501,772,255

ยอดคงเหลือตนป

5,601,549,645

8,589,346,155

4,129,760,569

2,627,988,314

ยอดคงเหลือปลายป

3,750,425,011

5,601,549,645

2,444,065,880

4,129,760,569

- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน

1,011,048,194

1,142,376,617

120,468,412

304,825,509

- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกําหนดภายในสามเดือน

2,739,376,817

4,459,173,028

2,323,597,468

3,824,935,060

3,750,425,011

5,601,549,645

2,444,065,880

4,129,760,569

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายเจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินและหุนกู
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม

บาท

บาท

บาท

บาท

ดอกเบี้ยจาย

830,969,147

1,227,200,772

183,258,499

-

ภาษีเงินไดจาย

670,296,836

607,185,912

-

-

13

590,279,699

737,540,713

-

-

13

229,726,922

453,588,972

-

-

7,716,719

-

-

-

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

รายการที่มิใชเงินสด
จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลัก
เบิกใชเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ
จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงาน
ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) เปนบริษัท มหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีท ี่อยูตามที่ไดจดทะเบี ย นไ ว คื อ
ชั้น 15 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมูท ี่ 5 ถนนวิภ าวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัท เปนบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท บริษัท ยอย และกิจการรวมคา
วาเปน “กลุมบริษัท ”
การประกอบการธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหกับหนวยงานรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ
กลุมบริษัท มีการดําเนินงานในสามประเทศและมีพนักงานจํานวน 723 คน (พ.ศ. 2549 จํานวน 710 คน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญของบริษัท เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีท ี่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีดังตอไปนี้

2.1

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท ี่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท ี่ออกภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 แ ล ะตามข อ กํ า ห นดขอ ง
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติห ลักทรัพ ย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กลุมบริษัท ไดนํารางมาตรฐานการบัญชีไทยเรื่องผลประโยชนพนักงานมาใชปฏิบัติในป พ.ศ. 2550
(หมายเหตุฯ ขอ 3.3)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเ งิ น ยกเ ว น
เรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท ี่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริห ารประมาณการและกําหนดสมมติฐาน
ที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้ ง การเ ป ด เ ผยข อ มู ล เ กี่ ย วกั บ สิ น ท รั พ ย แ ล ะห นี้ สิ น ที่ อ าจเ กิ ด ขึ้ น
ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้น จริ ง อ าจแ ตกต า งจาก
ตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริห ารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่ ง ที่ ไ ด ก ระทํ า ไ ปในป จ จุ บั น
อยางดีท ี่สุดแลว
ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอมูลในปปจจุบัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเ งิ น ตามกฎ ห มายที่ เ ป น ภ าษาไ ท ย ในกรณี ท ี่ มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
2

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมซ ึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีซ ึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2550
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้ ไดมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เรื่องเงินลงทุนในบริษัท รวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา
กลุมบริษัท ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวโดยเริ่มใชวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
โดยกลุมบริษัท ไดใชวิธีปรับยอนหลัง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตองบการเงินเฉพาะบริษัท ไดอธิบายในหมายเหตุฯ ขอ 3.1
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมซ ึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมตอไปนี้ จะมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวล าบั ญ ชี เ ริ่ ม ต น ในห รื อ ห ลั ง วั น ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัท จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยผู บ ริ ห ารขอ งกลุ ม
บริษัท ไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญต อ
งบการเงินที่นําเสนอ ยกเวนการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่องการนําเสนองบการเงิน ซึ่งไดกําหนดใหกิจการต อ งเ ป ด เ ผย
ขอมูลเกี่ยวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริห ารที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญและการประมาณการที่สํา คั ญ ขอ งฝ า ยบริ ห าร แ ล ะการ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 ซึ่งไดกําหนดใหไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไมสามารถประมาณอายุ ก ารใช ง านไ ด
(Indefinite useful life) แตใหท ดสอบเรื่องการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวเปนรายปแทน
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องสัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เรื่องสินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เรื่องตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่องการนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาดทางบัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 เรื่องสัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีใหม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
2

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.3

บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา

2.3.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัท ยอย หมายถึง กิจการทั้งหมดที่กลุมบริษัท มีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานและโดยทั่วไปแลวกลุมบริ ษั ท
จะถือหุนที่มีสิท ธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง กลุมบริษัท รวมบริษัท ยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี อํ า นาจควบคุ ม แ ล ะ
จะเลิกรวมเมื่ออํานาจควบคุมนั้นหมดไป
กลุมบริษัท บันทึกการซื้อบริษัท ยอยดวยวิธีซื้อ ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัท ยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท ี่จายไปหรือมูล ค า
ของตราสารทุนที่ออกใหห รือหนี้สินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดบริษัท ยอยนั้นมา และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรง
กับการไดมานั้น กลุมบริษัท วัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยท ี่ไดมาและหนี้สินซึ่งตองรับผิดชอบที่ระบุไดดวยมูลคา ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ซื้ อ
กลุมบริษัท บันทึกตนทุนการไดมาซึ่งบริษัท ยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของกลุมบริษัท ที่มีตอสิ น ท รั พ ย สุ ท ธิ ท ี่ ร ะบุ ไ ด เ ป น
คาความนิยม (หมายเหตุฯ ขอ 2.10.1 อธิบายนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยม)
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูใ น
กลุมบริษัท จะตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งกลุมบริษัท พิจารณาแลววาเปนขอบงชี้การดอยค า
ของสินทรัพยท ี่โอน นอกจากนี้กลุมบริษัท จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัท ยอยในกรณีท ี่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกลุม บริษทั
เงินลงทุนในบริษัท ยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยใชวิธีราคาทุน โดยรายไดจากเงินลงทุนในบริษัท ยอยจะรับ รู เ มื่ อ บริ ษั ท ย อ ย
มีการประกาศจายเงินปนผล
รายชื่อของบริษัท ยอยของกลุมบริษัท และผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายไปซึ่งบริษัท ยอยไดเปดเผยไวในหมายเ ห ตุ ฯ
ขอ 12
2.3.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา
สวนไดเสียของกลุมบริษัท ในกิจการที่ควบคุมรวมกันรับรูเริ่มแรกดวยราคาทุนและใช วิ ธี ส ว นไ ด เ สี ย ในการแ ส ดงในงบการเ งิ น รวม
กลุมบริษัท รับรูสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซึ่งไดรวมคาความนิยมที่ระบุไวเมื่อไดมา (สุท ธิจากคาตัดจําหนายสะสม) ส ว นแ บ ง ขอ งกลุ ม
บริษัท ในกําไรหรือขาดทุนของกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมและความเ คลื่ อ นไ ห วในบั ญ ชี
สวนเกิน (สวนต่ํากวา) จากการตีมูลคายุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดม าจะปรั บ ปรุ ง กั บ ราคาตามบั ญ ชี ข อ ง
สวนไดเสียในกิจการรวมคา กลุมบริษัท จะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป หากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัท ในกิจการร ว มค า มี มู ล ค า
เทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัท ในกิจการรวมคานั้น เวนแตกลุมบริษัท รับผิดในหนี้ของกิจการรวมคาหรือรับวาจะจ า ย
หนี้แทนกิจการรวมคา
สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยใชวิธีราคาทุน โดยรายไดจากสวนได เ สี ย ในกิ จ การร ว มค า จะรั บ รู เ มื่ อ
กิจการรวมคามีการประกาศจายเงินปนผล

รายชื่อของกิจการรวมคาของกลุมบริษัท และผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหน า ยไ ปซึ่ ง กิ จ การร ว มค า ไ ด เ ป ด เ ผยไ ว ใ น
หมายเหตุฯ ขอ 12
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2.4

การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัท วัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท
กลุมบริษัท แปลงคารายการที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใช อั ต ราแ ล กเ ปลี่ ย น ณ วั น ที่ ท ี่ เ กิ ด รายการ
และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วั น ที่ ใ น
งบดุล รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยห รือ
หนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเ ท ศซึ่ ง ไ ด มี
การปองกันความเสี่ยงโดยสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาหรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยแปลงคาโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย ท างการเ งิ น อื่ น ซึ่ ง วั ด มู ล ค า โดยใช มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ให ร วมผล ต า ง
ดังกลาวเปนรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สวนผลตา ง
จากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไวเผื่อขายใหรวมไวในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมซึ่งแสดงอยูในสวนของผูถือหุน
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศแปลงค า เ ป น เ งิ น บาท โดยใช อั ต ราแ ล กเ ปลี่ ย นถั ว เ ฉลี่ ย
ในระหวางป รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคาที่เกิดจากการแปลงคา
ของเงินลงทุนสุท ธิในหนวยงานตางประเทศไดรวมไปยังสวนของผูถือหุน และเมื่อมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศนัน้ ผลสะสมของผลตาง
จากการแปลงคาทั้งหมดดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้ น ในงบกํ า ไ ร
ขาดทุนรวม
คาความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการไดมาซึ่งหนวยงานตางประเ ท ศ จะถื อ เ ป น สิ น ท รั พ ย ห รื อ ห นี้ สิ น ขอ ง
หนวยงานตางประเทศและแปลงคาโดยใชอัตราปด
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2.5

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยท างการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การคา และลูกหนี้การคากิจการ
ที่เกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเจาหนี้การคา เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืม แ ล ะหุ น กู
นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
กลุมบริษัท ไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเ ท ศแ ล ะอั ต ราดอ กเ บี้ ย
เครื่องมือที่ใชสวนใหญประกอบดวย สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยนเ งิ น ตรา
ตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย โดยเครื่องมือทางการเงินดังกลาวจะไมมีการรับรูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษั ท ณ วั น ที่
ทําสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยทําเพื่อปองกันความเ สี่ ย งที่ เ กิ ด จากการผั น ผวนขอ งอั ต ราดอ กเ บี้ ย ผล ต า งที่ จ ะไ ด รั บ ห รื อ
ตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของคาใชจายดอกเบี้ยทันทีท ี่เกิดรายการ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผั น ผวนขอ งอั ต ราแ ล กเ ปลี่ ย นแ ล ะ
อัตราดอกเบี้ย ผลตางที่จะไดรับหรือตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของคาใชจายดอกเบี้ยทันที
ที่เกิดรายการ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งกลุมบริษัท เปนคูสัญญาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 28

2.6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงอยูในงบดุลดวยราคาทุน สําหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเ ที ย บเ ท า
เงินสดหมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับ
จากวันที่ไดมา

2.7

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้และวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยู หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณ
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลู ก ห นี้ ก ารค า เ ปรี ย บเ ที ย บกั บ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกํา ไ รขาดทุ น เ ฉพาะบริ ษั ท โดยถื อ เ ป น
สวนหนึ่งของคาใชจายในการบริห าร
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2.8

วัสดุสํารองคลัง
วัสดุสํารองคลังแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย ราคาทุนของวัสดุ สํ า รอ งคลั ง คํ า นวณโดยวิ ธี ถั ว เ ฉลี่ ย เ คลื่ อ นที่
วัสดุสํารองคลังแยกประเภทไดเปนวัสดุสํารองหลักและวัสดุสํารองทั่วไป วัสดุสํารองหลักเปนวัสดุท ี่ใชสําหรับอุปกรณเฉพาะในโรงไฟฟ า
และวัสดุสํารองทั่วไปใชกับอุปกรณอื่นทั่วไป
การตั้งคาเผื่อสําหรับวัสดุสํารองหลักจะคํานวณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปข อ งวั ส ดุ สํ า รอ งห ลั ก ห ารด ว ยจํ า นวนป ท ี่ ค งเ ห ลื อ อ ยู
ตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ยกเวนวัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึง่ ป
ซึ่งจะไมมีการตั้งคาเผื่อการลาสมัยและเสื่อมคุณภาพแตจะมีการพิจารณามู ล ค า ที่ ค าดว า จะไ ด รั บ คื น ซึ่ ง คํ า นวณจากมู ล ค า ป จ จุ บั น
ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชวัสดุสํารองหลักนั้น หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายวัสดุสํารองหลัก นั้ น หั ก ด ว ย
ตนทุนจากการจําหนายวัสดุสํารองหลักนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ซึ่งในกรณีท ี่ราคาตามบั ญ ชี สู ง กว า มู ล ค า ที่ ค าดว า จะไ ด รั บ คื น
ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การตั้งคาเผื่อสําหรับวัสดุสํารองทั่วไปจะตั้งสํารองโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะหอายุของวัสดุ

2.9

เงินลงทุนทั่วไป
กลุมบริษัท จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัท ยอย และสวนไดเสียในกิจการรวมคา เปนสามประเภท คือ เงินลงทุนที่
ถือไวจนครบกําหนด เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน โดยฝ า ยบริ ห ารจะเ ป น
ผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยางสม่ําเสมอ
• เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเ วล าแ ล ะผู บ ริ ห ารตั้ ง ใจแ น ว แ น พ ร อ มกั บ มี ค วามส ามารถถื อ ไ ว
จนครบกําหนดไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมห มุนเวียน เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวั น ที่ ใ นงบดุ ล ก็ จ ะแ ส ดงไ ว
ในสินทรัพยห มุนเวียน
• เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมห มุนเวียน เวนแตกรณีท ี่ฝายบริห ารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงเวลานอยกวา 12 เดือนนับแตวัน ที่
ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยห มุนเวียน หรือเวนแตกรณีท ี่ฝายบริห ารมีความจําเปนที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดํา เ นิ น งาน
จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยห มุนเวียน
• เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเปนวันที่กลุมบริษทั ตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน ตนทุนขอ งเ งิ น ล งทุ น
ใหรวมไปถึงตนทุนการจัดทํารายการ
เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลีย่ นแปลงมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเ ส นอ ซื้ อ ที่ อ า งอิ ง จากตล าด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย ผลสะสมของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท เมื่อมีการขายเงินลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการดอยคาโดยแสดงเปนรายการกํ า ไ รแ ล ะรายการ
ขาดทุนจากเงินลงทุน
เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
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2.9

เงินลงทุนทั่วไป (ตอ)
กลุมบริษัท จะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุ น
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัท จะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมแ ล ะงบกํ า ไ รขาดทุ น
เฉพาะบริษัท
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุท ธิท ี่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น จะ
บันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท กรณีท ี่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้ห รือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาตามบั ญ ชี จ ากจํ า นวน
ทั้งหมดที่ถือไว

2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
2.10.1 คาความนิยม
คาความนิยมแสดงถึงสวนของต น ทุ น การไ ด ม าที่ มี มู ล ค า สู ง กว า มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมขอ งเ งิ น ล งทุ น ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี ใ นส ว นแ บ ง ใน
สินทรัพยสุท ธิของบริษัท ยอยหรือกิจการรวมคา ณ วั น ที่ ซื้ อ บริ ษั ท ย อ ยห รื อ กิ จ การร ว มค า ค า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการซื้ อ
บริษัท ยอยและกิจการรวมคาแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนและแสดงรวมอยูในสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบดุลรวมตามลําดับ คาความ
นิยมจะตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชน โดยฝายบริห ารเปนผูประมาณอายุการใหประโยชนของคาความนิยมซึ่ง จะ
มีผลกระทบตอกลุมบริษัท ณ เวลาที่ไดมาโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเ ติ บ โตแ ล ะ
ปจจัยอื่นในบริษัท ยอยและกิจการรวมคาที่ไดมา
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาของกลุมบริษัท ใหตัดจําหนายตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเ ท ศไ ท ย
และสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภ าค (กปภ.) ภายในระยะเวลา 16 ป ถึง 25 ป
ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัท จะทบทวนวามีขอบงชี้ของการดอยคาที่มีตอคาความนิยมแตละรายการที่ไ ด รั บ รู ห รื อ ไ ม
เมื่อมีขอบงชี้ท ี่แสดงชัดเจนวาอาจเกิดการดอยคาขึ้น กลุมบริษัท จะประเมินวามูลคาของคาความนิยมจะไดรับคืนเต็มจํานวนหรือ ไ ม ทั้ ง นี้
กลุมบริษัท จะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน
2.10.2 คาใชจายในการพัฒนาโครงการ
คาใชจายในการพัฒ นาโครงการรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนที่เกิดขึ้นของการพัฒ นาโครงการรับรูเป น สิ น ท รั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนเ มื่ อ
มีความเปนไปไดคอนขางแนวาโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จในการประเมินความเปนไปไดท ั้งทางพาณิชยกรรมและทางเ ท คโนโล ยี
และบันทึกในจํานวนไมเกินตนทุนที่สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ สวนรายจายการพัฒ นาอื่นรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนการ
พัฒ นาโครงการที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยในงวดถัดไป ตนทุนการพัฒ นาโครงการที่บันทึก เ ป น
สินทรัพยจะเริ่มตัดจําหนายเมื่อเริ่มใชในการผลิตเพื่อพาณิชยกรรมโดยตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุโรงไฟฟา
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2.11

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนท ี่ป ระมาณการไ ว ข อ ง
สินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด
จํานวนป
โรงไฟฟา

15, 18, 20 และ 21

โรงผลิตน้ําประปาและทอสงน้ําประปา

30

อาคารและสิ่งปลูกสราง

10 และ 20

สถานียอยและระบบสงพลังงานไฟฟา

20 และ 21

เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและบํารุงรักษา
เครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตง และอุปกรณคอมพิวเตอร
ยานพาหนะ

5
3, 5 และ 10
5

วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งป จะบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยเมื่อมีการเบิกใชเพื่อการซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาห ลั ก แ ล ะ
ตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของวัสดุสํารองหลักดังกลาวซึ่งอยูระหวาง 6 ป ถึง 12 ป สวนวัสดุสาํ รอง
หลักที่ถูกเปลี่ยนแทนจากการซอมบํารุงรักษาหลักจะถอดออกจากสินทรัพยและบันทึกเปนวัสดุสํารองคลังดวยราคาตามบั ญ ชี ณ วั น ที่
มีการเปลี่ยนแทน
ในกรณีท ี่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีท ี่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรั บ ปรุ ง ให ดี ขึ้ น อ ย า งเ ป น ส าระสํ า คั ญ
จะรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยห ากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิ จ ในอ นาคตที่ จ ะกลั บ เ ข า มาสู ก ลุ ม
บริษัท จะมีมูลคาสูงกวาการใหประโยชนเดิมของสินทรัพยท ี่มีไวตั้งแตตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยท ี่มีอยู ใ นป จ จุ บั น การปรั บ ปรุ ง ห ลั ก จะ
ตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนท ี่เหลืออยูของสินทรัพยท ี่เกี่ยวของ
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไ ด รั บ กั บ ราคาตามบั ญ ชี แ ล ะจะรวมไ ว ใ น
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมเงินมาใชในการซื้อหรือสรางอาคารและอุปกรณไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้น ตลอดชวงเวลา
การกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมประกอบดวย
• ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมระยะยาว
• จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เกี่ยวกับการจัดการกูยืม และ
• ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายที่เปนเงิ น ตราต า งประเ ท ศซึ่ ง รั บ รู ไ ด ไ ม เ กิ น ต น ทุ น ดอ กเ บี้ ย
ที่จายใหกับเงินกูในประเทศตามอัตราที่เปนอยูในสกุลเงินบาท
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2.12

การดอยคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยท ี่ไมเปนสินทรัพยท างการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไม มี ตั ว ตน จะมี ก ารท บท วน
การดอยคา เมื่อมีเหตุการณห รือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะ
รับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขาย
สุท ธิเทียบกับมูลคาจากการใช เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปน
หนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาได
กลุมบริษัท ตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยท ี่กลุมบริษัท รับรูในงวดกอนที่ไมใชคาความนิยม เมื่อประมาณการที่ ใ ช
กําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรบั คืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัท ไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว

2.13

สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณท ี่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชา
การเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท ี่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุท ธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเ ช า
แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไ ด อั ต ราดอ กเ บี้ ย คงที่ ต อ
หนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายท างการเ งิ น จะบั น ทึ ก เ ป น ห นี้ สิ น ระยะยาว
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท ตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท ี่ไดมาตามสั ญ ญ า
เชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท ี่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญ ญ าเ ช า
ดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุท ธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะทยอยบันทึกในงบกําไรขาดทุ น
รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเ พิ่ ม ที่ ต อ งจ า ยให แ ก ผู ใ ห เ ช า จะบั น ทึ ก เ ป น
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท ี่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.14

เงินกูยืม
เงินกูยืมรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น ในเวลาตอมาจะวัดมูลคาเงินกูย มื
ดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (หักด ว ยต น ทุ น การจั ด ทํ า รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น )
เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท ตลอดชวงเวลาการกูยืม

2.15

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กลุมบริษัท คํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑท ี่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัท มิ ไ ด บั น ทึ ก
ภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีท ี่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต
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2.16

ผลประโยชนพนักงาน

2.17

2.16.1

กลุมบริษัท จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกํา ห นดการจ า ยส มท บไ ว แ ล ว
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และไดรับการบริห ารโดยผูจัดการกอ งทุ น
ภายนอกตามเกณฑและขอกําหนดพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับ
เงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนค า ใช จ า ย
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี่เกิดรายการนั้น

2.16.2

กลุมบริษัท จัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานขอ ง
ประเทศไทยและของประเทศที่กลุมบริษัท มีการดําเนินงานอยู หนี้สินผลประโยชน พ นั ก งานคํ า นวณโดยผู เ ชี่ ย วชาญ
ทางคณิตศาสตรประกันภัยดวยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกั น ภั ย ( Actuarial Technique) อั น เ ป น
ประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตและคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอ กเ บี้ ย ขอ ง
พันธบัตรรัฐบาลที่มีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกลาว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่ค าดว า จะต อ ง
จายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน แล ะป จ จั ย อื่ น กํ า ไ รห รื อ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนรวมแล ะงบกํ า ไ รขาดทุ น เ ฉพาะบริ ษั ท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ คาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชน พ นั ก งานจะบั น ทึ ก ในงบกํ า ไ ร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท เพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน โดยผล กระท บ
จากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 3.3

ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัท จะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนัก งานเ มื่ อ เ กิ ด ภ าระผู ก พั น ในป จ จุ บั น
ตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชท รัพยากรเ พื่ อ จ า ย
ชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลวหากแ น ใ จ
วาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก

2.18

หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงในงบดุลดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถื อ หุ น ทั้ ง ห มด ห ากราคาขายขอ งหุ น ทุ น ซื้ อ คื น
สูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืนใหรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน และหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุน ทุ น
ซื้อคืนใหนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหห มดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากกําไรสะสม

2.19

การรับรูรายได
รายไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา ประกอบดวยรายไดคาความพรอมจายและคาพลังงานไฟฟา รายไดคาความพรอมจายจะรับรูต ามอั ต รา
ที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟา สวนรายไดคาพลังงานไฟฟาคํานวณจากปริมาณไฟฟาที่จายจริง รายไดตามสัญญาซื้อขายไ ฟฟ า แ ล ะ
ไอน้ํากับภาคอุตสาหกรรมรับรูเมื่อสงมอบและลูกคายอมรับการสงมอบนั้น รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุท ธิจากภาษีขายและสว นล ด
ทั้งนี้รายการขายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัท ไดตัดบัญชีแลวเพื่อจัดทํางบการเงินรวม
การรับรูรายไดของงานกอสรางอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานโดยวัดจากอัตราสวนจากตนทุนการก อ ส ร า งที่ ท ํ า เ ส ร็ จ จนถึ ง ป จ จุ บั น
เทียบกับประมาณการตนทุนคากอสรางทั้งหมด รายไดจากการใหบริการอื่นๆ รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลวตามสัญญาหรือ
ไดออกใบแจงหนี้แลว
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อเกิดสิท ธิท ี่จะไดรับเงินปนผลนั้น
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2.20

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออมหรืออยูภ ายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท ที่ท ําหนาที่ถือหุน บริษัท ยอย และกิจการที่เปนบริษัท ยอยในเครือ
เดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมความถึง บริษัท รวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิท ธิออกเสียงไมวาท างตรงห รื อ
ทางออมและมีอิท ธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริห ารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครั ว ที่
ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาวและกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการ กลุมบริษัท คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกว า
รูปแบบทางกฎหมาย

2.21

การจายเงินปนผล
เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษั ท
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล

2.22

รายงานขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซึ่งจําแนกขอมูลทางการเงินตามสวนงานภูมิศาสตร

3

การเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

3.1

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดมีการแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เ รื่ อ งงบการเ งิ น รวมแ ล ะ
งบการเงินเฉพาะกิจการและฉบับที่ 45 เรื่องเงินลงทุนในบริษัท รวม โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีสว นไดเสีย เ ป น วิ ธี ร าคาทุ น
สําหรับเงินลงทุนในบริษัท ยอยและบริษัท รวมและกิจการรวมคาที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามวิธีราคาทุนรายไดจากเงินลงทุ น
จะรับรูเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป
กลุมบริษัท ไดเริ่มใชวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยกลุมบริษัท ได ใ ช วิ ธี ป รั บ ย อ นห ลั ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตองบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
บาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
เงินลงทุนในบริษัท ยอย ลดลง
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุท ธิ ลดลง
หนี้สินสุท ธิในกิจการรวมคา ลดลง
หนี้สินอื่น ลดลง
ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท ที่อยูในตางประเทศ เพิ่มขึ้น
กําไรสะสมตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ลดลง
กําไรสะสมปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ลดลง

(4,033,537,934)
(279,660,908)
(619,761,174)
(911,444,113)
13,808,112
(2,309,716,817)
(2,795,801,673)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
3

การเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (ตอ)

3.1

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 (ตอ)
บาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
กําไรสุท ธิ ลดลง
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ลดลง

3.2

(486,084,856)
(0.92)

นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัท ไ ด เ ปลี่ ย นนโยบายการบั ญ ชี สํ า ห รั บ การบั น ทึ ก ส ว นไ ด เ สี ย ในกิ จ การร ว มค า
ที่แสดงในงบการเงินรวมจากวิธีรวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากกลุมบริษัท พิจารณาแ ล ะเ ห็ น ว า การบั น ทึ ก ส ว นไ ด เ สี ย ใน
กิจการรวมคาโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมจะสะทอนถึงลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัท ไดเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะนโยบายการบั ญ ชี
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา กลุมบริษัท ใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนนโยบาย
การบัญชีดังกลาว
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกลาวที่มีตองบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังนี้
บาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป เพิ่มขึ้น
สินทรัพยห มุนเวียนอื่น ลดลง
เงินลงทุนในบริษัท รวม ลดลง
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุท ธิ เพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุท ธิ ลดลง
คาความนิยม สุท ธิ ลดลง
สินทรัพยไมห มุนเวียนอื่น ลดลง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุท ธิ ลดลง
หุนกู สุท ธิ ลดลง
หนี้สินสุท ธิในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น
หนี้สินไมห มุนเวียนอื่น ลดลง
สวนของผูถือหุนสวนนอย ลดลง

50,000,000
(4,136,333,616)
(428,645,550)
5,723,538,744
(21,107,998,520)
(789,610,313)
(736,664,319)
(1,813,152,864)
(14,953,920,566)
(2,728,331,016)
619,761,174
(1,884,668,996)
(665,401,306)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
3

การเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (ตอ)

3.2

นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม (ตอ)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกลาวที่มีตองบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังนี้ (ตอ)
บาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รายไดจากการขายและบริการ ลดลง
ตนทุนขายและบริการ ลดลง
คาใชจายในการบริห าร ลดลง
รายไดอื่น ลดลง
คาตอบแทนกรรมการ ลดลง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลง
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยจาย ลดลง
ภาษีเงินได ลดลง
กําไรสุท ธิของผูถือหุนสวนนอย ลดลง

3.3

(4,182,207,367)
(3,151,772,872)
(642,144,617)
(155,052,508)
(10,266,976)
(49,953,918)
271,762,549
147,703,449
(397,050,090)
(147,608,413)
(162,429,923)

นโยบายการบัญชีเรื่องผลประโยชนพนักงาน - รางมาตรฐานการบัญชีไทย
เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2550 กลุมบริษัท ไดเริ่มใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานตามแนวทางปฏิบัติของรางมาตรฐานการบัญ ชี
ไทยเรื่องผลประโยชนพนักงานในสวนที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ ทั้งนี้เพื่อใหมีการประมาณและ
บันทึกหนี้สินไดอยางเหมาะสม กลุมบริษัท ใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ

23

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
3

การเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (ตอ)

3.3

นโยบายการบัญชีเรื่องผลประโยชนพนักงาน – รางมาตรฐานการบัญชีไทย (ตอ)
ผลกระทบจากการนโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติท ี่มีตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2549 มีดังนี้
งบการเงิน รวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
บาท
บาท
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพิ่มขึ้น
สวนไดเสียในกิจการรวมคา ลดลง
หนี้สินสุท ธิในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น
กําไรสะสมตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ลดลง
กําไรสะสมปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ลดลง
สวนของผูถอื หุนสวนนอยตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ลดลง
สวนของผูถือหุนสวนนอยปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ลดลง
งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ตนทุนขายและบริการ เพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริห าร เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยจาย เพิ่มขึ้น
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น
สวนแบงผลกําไรในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น
สวนของผูถือหุนสวนนอย ลดลง
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ลดลง

4

116,542,366
(1,671,167)
3,058,992
(100,969,172)
(121,128,320)
(101,829)
(144,210)

28,983,223
(23,934,158)
(28,983,223)
-

6,746,062
5,358,973
5,818,511
3,058,992
781,014
(42,376)
(0.03)

3,636,950
1,412,115
(0.01)

งบกระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน แสดงรวมอยูในงบกระแสเงินสดรวม ในสวนของกระแสเงิ น ส ด
จากกิจกรรมดําเนินงาน เนื่องจากเงินสดรับจากการขายกระแสไฟฟาจําเปนตองนําไปสํารองเปนเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ ใ ช เ ป น
หลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูและหุนกูตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 8
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
5

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

รายไดจากการขายและบริก าร
ตนทุนขายและบริก าร
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
คาใชจา ยในการบริหารและ
คาตอบแทนกรรมการ
รายไดอื่น
กํา ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กํา ไรจากการดําเนินงาน
สวนแบง ผลขาดทุนเกินสวนไดเสียใน
กิจการรวมคา
สวนแบง ผลกํา ไรจากสวนไดเสียใน
กิจการรวมคา
ดอกเบี้ยจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของ
ผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป

ประเทศไทย
บาท

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
บาท

ประเทศฟลิปปนส
บาท

งบการเงินรวม
บาท

10,939,395,863
(5,710,727,423)
5,228,668,440

-

-

10,939,395,863
(5,710,727,423)
5,228,668,440

(1,066,023,464)
654,927,820
120,880,249
4,938,453,045

-

-

(1,066,023,464)
654,927,820
120,880,249
4,938,453,045

-

(249,709,753)

-

(249,709,753)

5,248,547,299
(819,008,237)
9,367,992,107
(634,022,141)

(249,709,753)
-

52,528,882
52,528,882
-

5,301,076,181
(819,008,237)
9,170,811,236
(634,022,141)

8,733,969,966
134,737,553
8,599,232,413

(249,709,753)
(249,709,753)

52,528,882
52,528,882

8,536,789,095
134,737,553
8,402,051,542
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
5

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ)
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

รายไดจากการขายและบริก าร
ตนทุนขายและบริก าร
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
คาใชจา ยในการบริหารและ
คาตอบแทนกรรมการ
รายไดอื่น
กํา ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กํา ไรจากการดําเนินงาน
สวนแบง ผลขาดทุนเกินสวนไดเสียใน
กิจการรวมคา
สวนแบง ผลกํา ไรจากสวนไดเสียใน
กิจการรวมคา
ดอกเบี้ยจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของ
ผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป

6

ประเทศไทย
บาท

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
บาท

ประเทศฟลิปปนส
บาท

งบการเงินรวม
บาท

13,838,514,060
(5,815,316,030)
8,023,198,030

-

-

13,838,514,060
(5,815,316,030)
8,023,198,030

(1,024,596,992)
847,998,078
716,273,736
8,562,872,852

-

-

(1,024,596,992)
847,998,078
716,273,736
8,562,872,852

-

(274,821,541)

-

(274,821,541)

74,275,436
(1,165,806,311)
7,471,341,977
(1,129,565,890)

(274,821,541)
-

117,893,290
117,893,290
-

192,168,726
(1,165,806,311)
7,314,413,726
(1,129,565,890)

6,341,776,087
169,187,285
6,172,588,802

(274,821,541)
(274,821,541)

117,893,290
117,893,290

6,184,847,836
169,187,285
6,015,660,551

เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน สด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รายการเทียบเทาเงินสดสวนใหญเปนเงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใชเงินประเภทครบกําห นดภ ายใน
สามเดือน ซึ่งเงินลงทุนดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.13 ถึงรอยละ 3.25 ตอป (พ.ศ. 2549 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 5.25
ตอป)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
7

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงินของกลุมบริษัท สวนใหญประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วสัญญ าใช เ งิ น ที่ อ อ กโดยส ถาบั น การเ งิ น
ภายในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินฝากสถาบันการเงินในงบการเ งิ น รวมจํ า นวน 226 ล า นบาท มี อั ต ราดอ กเ บี้ ย
รอยละ 2.95 ถึงรอยละ 3.38 ตอป (พ.ศ. 2549 จํานวน 129 ลานบาทมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ถึงรอยละ 6.25 ตอป)
หลักทรัพยในความตองการของตลาด

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

26,725,775
5,514,155
32,239,930

พ.ศ. 2550

หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด
8

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

88,227,255
5,720,541

34,025,255
5,514,155

62,696,174
5,720,541

93,947,796

39,539,410

68,416,715

เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน
บริษัทยอย
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ยอยสองแหง กลาวคือ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํ า กั ด แ ล ะบริ ษั ท
เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด) ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกูแ ละ
มีไวเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งปและเพื่ อ เ ป น การล ดความเ สี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนโดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระภายในห นึ่ ง ป ข อ งบริ ษั ท
ยอยทั้งสองแหงมีจํานวนรวม 383 ลานบาท (พ.ศ. 2549 จํานวน 295 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่ เ ห ลื อ ขอ งเ งิ น ล งทุ น ระยะสั้ น แ ล ะ
ระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 512 ลานบาท (พ.ศ. 2549 จํานวน 1,957 ลานบาท) เปนยอดบัญ ชี ซึ่ ง ต อ งมี ไ ว ต ามเ งื่ อ นไ ขขอ ง
สัญญาเงินกู อยางไรก็ตาม เงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดห ลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหนี้เงินกูแลว
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
8

เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ)
เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินตราตางประเ ท ศจํ า นวนเ ที ย บเ ท า เ งิ น บาท
จํานวน 56 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.30 ถึงรอยละ 5.38 ตอป (พ.ศ. 2549 จํานวน 63 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.09 ถึ ง
รอยละ 5.11 ตอป) และเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินบาทจํานวน 859 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ถึ ง
รอยละ 5.01 ตอป (พ.ศ. 2549 จํานวน 2,211 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ถึงรอยละ 5.25 ตอป)
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

-

26,000,000
-

-

26,000,000

พ.ศ. 2550

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท ี่ถือจนครบกําหนด
- สวนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป
- สวนที่ถึงกําหนดรับชําระเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
9

ลูกหนี้การคา สุทธิ

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

148,776,657
(813,181)
147,963,476

157,625,409
157,625,409

พ.ศ. 2550

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา สุท ธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

-

-

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหตามอายุห นี้ท ี่คางชําระไดดังนี้

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

112,591,141
21,351,104
7,899,233
4,901,671
2,033,508
148,776,657
(813,181)

ลูกหนี้การคา สุท ธิ

147,963,476

พ.ศ. 2550

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

121,085,105
28,227,184
5,625,370
2,687,750
157,625,409
-

-

-

157,625,409

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
10

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

407,542,677

พ.ศ. 2550

บาท

บาท

384,253,370

-

-

หัก คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย

1,128,482,302
1,968,630,877
45,309,018
35,310,735
3,585,275,609
(256,870,193)

1,460,355,141
1,881,201,816
42,858,766
3,768,669,093
(221,278,832)

-

-

วัสดุสํารองคลัง สุท ธิ

3,328,405,416

3,547,390,261

-

-

น้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุสํารองหลัก
- วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงาน
เกินกวาหนึ่งป
- วัสดุสํารองหลักอื่น
วัสดุสํารองทั่วไป
วัสดุสํารองระหวางทาง

11

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่น

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

5,760,124
867,490,823
608,749,963

พ.ศ. 2550

หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาด
เงินลงทุนอื่น
ตราสารทุนอื่น
รวมเงินลงทุนอื่น
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาดและเงิ นลงทุ นอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

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

22,275,480
867,490,823
634,174,503

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

1,482,000,910

2,949,741,733

1,523,940,806

3,003,572,521

2,000,000
2,000,000

2,300,000
2,300,000

2,000,000
2,000,000

2,300,000
2,300,000

1,484,000,910

2,952,041,733

1,525,940,806

3,005,872,521
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

20,627,451,580
(394,406,165)

พ.ศ. 2550

เงินลงทุนในบริษัท ยอย
(หมายเหตุฯ ขอ 12.1)
สวนไดเสียในกิจการรวมคา
หัก คาเผื่อการดอยคา
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุท ธิ
(หมายเหตุฯ ขอ 12.3)
รวมเงิ นลงทุ นในบริษัทยอยและส วนไดเสีย
ในกิจการรวมคา สุท ธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

12,770,743,622
(394,406,165)

11,976,061,281
18,071,584,000
(394,406,165)

12,021,167,000
12,483,284,000
(394,406,165)

20,233,045,415

12,376,337,457

17,677,177,835

12,088,877,835

20,233,045,415

12,376,337,457

29,653,239,116

24,110,044,835

การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัท ยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังนี้

ราคาตามบัญชีตนป สุท ธิ
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุฯ ขอ 3.2)
- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ
(หมายเหตุฯ ขอ 3.3)
- ตามที่รายงานใหม
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียในกิจการรวมคา
เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา
การไดมาซึ่งกิจการรวมคา (หมายเหตุฯ ขอ 29)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท ที่อยูในตางประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายป สุท ธิ

พ.ศ. 2550
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
บาท

7,083,115,430
5,294,893,194

403,341,168
3,657,781,936

(1,671,167)
12,376,337,457
5,301,076,181
(3,140,042,829)
5,588,300,000
107,374,606
20,233,045,415

(2,452,181)
4,058,670,923
192,168,726
(82,890,030)
1,624,655,000
6,645,000,000
(61,267,162)
12,376,337,457

31

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตนป สุท ธิ
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 3.1)
- ตามที่รายงานใหม
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา
การไดมาซึ่งบริษัท ยอย (หมายเหตุฯ ขอ 12.1)
การเลิกกิจการของบริษัท ยอย (หมายเหตุฯ ขอ 12.1)
การไดมาซึ่งกิจการรวมคา (หมายเหตุฯ ขอ 29)
การลดทุนของบริษัท ยอย
ราคาตามบัญชีปลายป สุท ธิ

28,423,243,677
(4,313,198,842)
24,110,044,835
5,588,300,000
467,894,281
(513,000,000)
29,653,239,116

24,001,623,666
(3,643,433,831)
20,358,189,835
1,624,655,000
6,645,000,000
(4,517,800,000)
24,110,044,835

อัตรารอยละของการถือเงินลงทุนในบริษัท ยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาไมมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตป พ.ศ. 2549 ยกเวนการเลิกกิจการ
ของบริษัท ยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 12.1 และ ขอ 32
12.1

เงินลงทุนในบริษัท ยอย
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัท ยอยมีดังตอไปนี้

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

ผลิตไฟฟา
ผลิตไฟฟา
ใหบ ริการรับ จาง ซอมแซมแล ะรับ จาง
เดิน เครื่องจักร

ทุนชํา ระแลว อัตรารอ ยละ
พันบาท ของหุนที่ถือ
(รวมสัดสว นการล งทุน
ทางออม)
4,702,200
4,850,000
400,0 00

ซื้อ/ขาย ขนสงเชื้อเพลิงจาก
เศษวัสดุธรรมชาติ
ผลิตน้ําประปา

- บริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรว ิส จํากัด รับ จางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ า
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษัท ยอย ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ พลังงาน
ไฟฟาโดยใชว ัตถุดิบ ธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิง
- บริษัท รอยเอ็ด กรี น จํากัด
ผลิตไฟฟาที่ใ ชเชื้อเพลิงจากแกลบ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ผลิตไฟฟา
ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํา กัด)
บริษัทยอ ยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ British Vir gin Is lands
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ พลังงาน
EGCO International B.V.I และกิจการรว มคา
- Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดตั้งขึ้นใน ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ประเทศฟลิป ปนส)

99.99
99.99
99.99

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
วิธีราคาทุน
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท

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

2,239,055
2,352,477
254,5 40

129,5 00

70,146

99.99
70.00

175,0 00

50.00
74.00
95.00

1,060,000

80.00

891,8 94

230,5 41

-

99.99

1,002,467

408,6 62

729,3 20

40.00
11,976,0 61

5,555,421

32

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

12.1

เงินลงทุนในบริษัท ยอย (ตอ)
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัท ยอยมีดังตอไปนี้ (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัท ยอยทีเ่ กิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีดังนี้
•

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด ไดแจงจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย เ ป น
“บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด”

•

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริห ารของบริษัท ไดอนุมัติใหปรับโครงสร า งการล งทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยเ พื่ อ
ความคลองตัวในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหยกเลิกกิจการของบริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด (ทีแอลพีซี) ซึ่งเปนบริษัท
ยอยที่บริษัท เปนผูถือหุนทั้งหมด และใหโอนสินทรัพยและหนี้สินของทีแอลพีซีท ั้งหมดมาที่บริษัท ภายหลังการเลิกกิจ การแ ล ะ
ชําระบัญชี เพื่อเปนสิ่งตอบแทนในการคืนทุนใหแกผูถือหุน โดยทีแอลพีซีไดจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
และชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รายละเอียดของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดรับโอนจากทีแอลพีซี ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีดังตอไปนี้
บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินปนผลคางรับจากบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (บริษัท รวมของทีแอลพีซี)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
รวมสิ่งตอบแทนในการคืนทุน
มูลคาของเงินลงทุนในทีแอลพีซี
กําไรจากการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท ยอย

1,260,976
109,480,804
(1,017)
467,894,281
578,635,044
(513,000,000)
65,635,044

33

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

12.1

เงินลงทุนในบริษัท ยอย (ตอ)
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัท ยอยมีดังตอไปนี้ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ประเภทธุรกิจ

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

ผลิตไฟฟา
ผลิตไฟฟา
ใหบ ริการรับ จาง ซอมแซมแล
รับ จาง
เดิน เครื่องจักรโรงไฟฟา

4,702,200
4,850,000
400,000

ซื้อ/ขาย ขนสงเชื้อเพลิงจากเศษ
วัสดุธรรมชาติ
ผลิตน้ําประปา

- บริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรว ิส จํากัด
รับ จางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟา
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษัท ยอย ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ พลังงาน
ไฟฟาโดยใชว ัตถุดิบ ธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิง
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด
ผลิตไฟฟาที่ใ ชเชื้อเพลิงจากแกลบ
บริษัท ไทยแอลเอ็นจีเพาเวอร จํากัด
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ พลังงาน
และบริษัท ยอย
- บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่ น จํากัด (เดิมชื่อ
ผลิตไฟฟา
บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด )
บริษัทยอ ยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ British Vir gin Is lands
EGCO International B.V.I และกิจการรว มคา

ทุนชํา ระแลว อัตรารอ ยละ
พันบาท ของหุนที่ถือ
(รวมสัดสว นการล งทุน
ทางออม)

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ พลังงาน

- Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดตั้งขึ้นใน ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ประเทศฟลิป ปนส)

99.99
99.99
99.99

พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
วิธีราคาทุน
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท

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

2,743,716
2,343,411
-

129,5 00

88,003

99.99
70.00

175,0 00

50.00
74.00

95.00
513,000

100.0 0

513,0 00

145,7 12

1,060,000

80.00

424,0 00

148,5 85

-

99.99

1,002,467

-

729,3 20

40.00
12,021,1 67

5,469,427
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

12.2

เงินปนผลคางรับจากบริษัท ยอยและกิจการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงของเงินปนผลคางรับสามารถวิเคราะหไดดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนป
การประกาศจายเงินปนผลของกิจการรวมคา
เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา
ราคาตามบัญชีปลายป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนป
การประกาศจายเงินปนผลของบริษัท ยอยและกิจการรวมคา
เงินปนผลรับจากบริษัท ยอยและกิจการรวมคา
รับโอนเงินปนผลคางรับจากบริษัท ยอย (หมายเหตุฯ ขอ 12.1)
ราคาตามบัญชีปลายป

พ.ศ. 2550
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
บาท

3,060,000,000
(985,499,966)
2,074,500,034

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท
บาท
1,509,294,851
8,615,421,155
(4,587,993,141)
109,480,804
5,646,203,669

901,593,734
5,473,654,737
(4,865,953,620)
1,509,294,851

35

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

12.3

สวนไดเสียในกิจการรวมคา
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
ประเภทธุรกิจ

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

วิธีราคาทุน
พันบาท

วิธีสวนไดเ สีย
พันบาท

เงินปนผล
พันบาท

50.00

1,000

11,756

-

50.00

348,360

772,945

60,000

50.00

7,067,175

8,208,023

-

50.00

9,902,800

10,809,559

3,000,000

40.00

1,002,467

825,168

80,043

18,321,802
(394,406)
17,927,396

20,627,451
(394,406)
20,233,045

3,140,043
3,140,043

(รวมสัดสว นการลงทุนทางออม)

กิจการรวมคาที่จั ดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก
รับจางเดินเครื่องจัก รโรงไฟฟา
เซอรวิส จํากัด
ลงทุนในโครงการตางๆ
บริษัท เอ็ก โกรวมทุนและพัฒนา
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
จํากัด (เอ็ก โก เจดี ) และบริษัท
รวมและกิจการรวมคา
บริษัท กัลฟอิ เล็ค ตริก จํากัด
ลงทุนในโครงการตางๆ
(มหาชน) (กัลฟ) และบริษัทยอ ย
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร จํากัด
ผลิตไฟฟา
(บีแ อลซีพี )
กิจการรวมคาที่จั ดตั้งขึ้นในประเทศฟลิป ปนส
Conal Holdings Corporation
ลงทุนในโครงการตางๆ
(Conal) และบริษัทยอย
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ภายใตเงื่อนไขสัญญาเงินกูของบีแอลซีพี บริษัท ตองนําหุนสามัญของกิจการรวมคาดังกลาวไ ปวางเ ป น
หลักทรัพยค้ําประกันสําหรับเงินกูระยะยาวของกิจการรวมคาดังกลาว
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

12.3

สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ)
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปนี้ (ตอ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

ประเภทธุรกิจ

วิธีราคาทุน
พันบาท

วิธีสวนไดเ สีย
พันบาท

เงินปนผล
พันบาท

50.00

1,000

9,470

-

50.00

348,360

721,419

-

50.00

4,736,675

4,649,547

-

50.00

6,645,000

6,645,000

-

40.00

1,002,467

745,307

82,890

12,733,502
(394,406)
12,339,096

12,770,743
(394,406)
12,376,337

82,890
82,890

(รวมสัดสว นการลงทุนทางออม)

กิจการรวมคาที่จั ดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท อมตะ เพาเวอร -เอสโก รับจางเดินเครื่องจัก รโรงไฟฟา
เซอรวิส
จํากัด
บริษัท เอ็ก โกรวมทุนและพัฒนา
ลงทุนในโครงการตางๆ
จํากัด (เอ็ก โก เจดี ) และบริษัท
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
รวมและกิจการรวมคา
บริษัท กัลฟอิ เล็ค ตริก จํากัด
ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
(มหาชน) (กัลฟ) และบริษัทยอ ย
บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร จํากัด
ผลิตไฟฟา
(บีแ อลซีพี )
กิจการรวมคาที่จั ดตั้งขึ้นในประเทศฟลิป ปนส
Conal Holdings Corporation
ลงทุนในโครงการตางๆ
(Conal) และบริษัทยอย
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

สวนไดเสียในกิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ป ไ ตยประชาชนล าว
ไดแสดงอยูภ ายใตห ัวขอหนี้สินสุท ธิในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม (หมายเหตุฯ ขอ 12.4)
งบการเงินเฉพาะบริษ ัท
พ.ศ. 2550
ประเภทธุรกิจ

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

วิธีราคาทุน
พันบาท

เงินปนผล
พันบาท

50.00

348,360

60,000

50.00

7,067,175

-

50.00

9,902,800

3,000,000

25.00

753,249

-

18,071,584
(394,406)
17,677,178

3,060,000
3,060,000

(รวมสัดสว นการลงทุนทางออม)

กิจการรวมคาที่จั ดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท เอ็ก โกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็ก โก เจดี ) และ ลงทุนในโครงการตางๆ
บริษัทรวมและกิจการรวมคา
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
บริษัท กัลฟอิ เล็ค ตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) และ
ลงทุนในโครงการตางๆ
บริษัทยอย
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซี พี)
ผลิตไฟฟา
กิจการรวมคาที่จั ดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว
Nam Theun 2 Power Company Limited
ผลิตไฟฟา
(อยูร ะหวางการกอสราง)
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมสวนไดเ สียในกิจการรวมคา สุทธิ
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

12.3

สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ)
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปนี้ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะบริษ ัท
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
ประเภทธุรกิจ

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

วิธีราคาทุน
พันบาท

เงินปนผล
พันบาท

50.00

348,360

-

50.00

4,736,675

-

50.00

6,645,000

-

25.00

753,249

-

12,483,284
(394,406)
12,088,878

-

(รวมสัดสว นการลงทุนทางออม)

กิจการรวมคาที่จั ดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท เอ็ก โกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็ก โก เจดี )
ลงทุนในโครงการตางๆ
และบริษัทรวมและกิจการรวมคา
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
บริษัท กัลฟอิ เล็ค ตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ)
ลงทุนในโครงการตางๆ
และบริษัทยอย
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซี พี)
ผลิตไฟฟา
กิจการรวมคาที่จั ดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว
Nam Theun 2 Power Company Limited (Nam
ผลิตไฟฟา
Theun 2)
(อยูร ะหวางการกอสราง)
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีดังนี้
กิจการรวมคากัลฟ
(ก) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 209 ล า นหุ น โดยมี มู ล ค า ที่ ต ราไ ว แ ล ะจํ า ห น า ยในอั ต ราหุ น ล ะ
10 บาท กลุมบริษัท ไดซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 1,043 ลานบาท
(ข) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 88 ล า นหุ น โดยมี มู ล ค า ที่ ต ราไ ว แ ล ะจํ า ห น า ยในอั ต ราหุ น ล ะ
10 บาท กลุมบริษัท ไดซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 442 ลานบาท
(ค) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 169 ล า นหุ น โดยมี มู ล ค า ที่ ต ราไ ว แ ล ะจํ า ห น า ยในอั ต ราหุ น ล ะ
10 บาท กลุมบริษัท ไดซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 845 ลานบาท
กิจการรวมคาบีแอลซีพี
(ก) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 บีแอลซีพีไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 100 ลานหุน ในอัตราหุนละ 45 บาทเปนจํา นวน
เงินทั้งสิ้น 4,500 ลานบาท กลุมบริษัท ไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 2,250 ลานบาท
(ข) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 บีแอลซีพีไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 100 ลานหุน ในอัตราหุนละ 15 บาท เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท อีกทั้ง บีแอลซีพีไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 5.16 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุ น ล ะ
100 บาท กลุมบริษัท ไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมและคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 750 ลานบาท
และ 258 ลานบาท ตามลําดับ
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

12.4

หนี้สินสุท ธิในกิจการรวมคา
บริษัท ไดมีการลงนามในสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินจํานวน 94 ลานดอลลารสหรัฐฯแก Nam Theun 2 Power Company Limited
ซึ่งเปนกิจการรวมคาของบริษัท บริษัท บันทึกบัญชีสําหรับสวนไดเสียในกิจการรวมค า ตามวิ ธี ส ว นไ ด เ สี ย ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ น ใน
งบการเงินรวม ดังนั้นบริษัท ไดรับรูขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 823 ลานบาทและ 623 ลานบาทของกิจการรวมคาดังกลาวในงบการเ งิ น
รวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ตามลําดับ
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินสุท ธิท ี่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ราคาตามบัญชีตนป สุท ธิ
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุฯ ขอ 3.2)
- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ (หมายเหตุฯ ขอ 3.3)
- ตามที่รายงานใหม
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับป
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท ที่อยูในตางประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายป สุท ธิ

พ.ศ. 2550
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
บาท

(619,761,174)
(3,058,992)
(622,820,166)
(249,709,753)
49,394,019
(823,135,900)

(492,562,122)
(492,562,122)
(274,821,541)
144,563,497
(622,820,166)

39

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

12.4

หนี้สินสุท ธิในกิจการรวมคา (ตอ)
มูลคาของหนี้สินสุท ธิในกิจการรวมคาซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดังนี้

ประเภทธุรกิจ
Nam Theun 2 Power
Company Limited

ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางการกอสราง)

อัตราร อยละ
ของหุนที่ถือ
25.00

วิธีราคาทุน
พันบาท

วิธีสวนไดเสีย
พันบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2550
เงินปนผล
พันบาท

753,249

(823,136)

-

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
ประเภทธุรกิจ
Nam Theun 2 Power
Company Limited
12.5

ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางการกอสราง)

อัตราร อยละ
ของหุนที่ถือ
25.00

วิธีราคาทุน
พันบาท

วิธีสวนไดเสีย
พันบาท

เงินปนผล
พันบาท

753,249

(622,820)

-

สวนแบงของกลุมบริษัท ในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังนี้
สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท เอ็ กโกรวมทุนและพัฒนา จํา กัด (เอ็กโก เจดี)
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒ นา จํากัด เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัท กับบริษัท เชฟรอน บางปะกง เพาเวอร โฮล ดิ้ ง จํ า กั ด กิ จ การ
รวมคาอยูภ ายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัท มีสวนไดเสียในกิจการรวมคาดังกลาวในสัดสวนรอยละ 50
สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ)
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) เปนกิจการรวมคาระหว า งบริ ษั ท กั บ Electric Power Development Company Limited
(EPDC) กิจการรวมคาอยูภ ายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัท มีสวนไดเสียในกิจ การร ว มค า ดั ง กล า วในสั ด ส ว น
รอยละ 50
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Conal Holdings Corporation (Conal)
Conal Holdings Corporation (Conal) เปนกิจการรวมคาระหวาง EGCO International B.V.I. ซึ่งเปนบริษัท ยอยขอ งบริ ษั ท กั บ Alsons
Consolidated Resources, Inc. กิจการรวมคาอยูภ ายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัท มีสวนไดเสียในกิจการร ว มค า
ดังกลาวในสัดสวนรอยละ 40

40

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

12.5

สวนแบงของกลุมบริษัท ในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ)
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC)
Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) เปน กิ จ การร ว มค า ระห ว า ง Government of Lao PDR ผ า น Lao Holding State
Enterprise (LHSE), EDF lnternational (EDFI), Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) และบริษัท กิจการรว มค า
อยูภ ายใตสัญญารวมคาระหวางผูรวมคาสี่ราย โดยกลุมบริษัท มีสวนไดเสียในกิจการรวมคาดังกลาวในสัดสวนรอยละ 25
รายละเอียดของฐานะการเงินและผลประกอบการของกิจการรวมคาตามสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้
สําหรับปสิ้นสุด วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

เอ็ก โก เจดี และบริษัทรวมและ
กิจการรวมคา
กัลฟ และบริษัทย อย
บีแอลซีพี
Conal และบริษัทยอ ย
NTPC

สินทรัพ ย

หนี้สิน

พันบาท

พันบาท

รายได กําไร (ขาดทุ น) อัตรารอยละของ
สุทธิ
หุนที่ถือ
พันบาท
พันบาท

ไทย

1,255,844

482,899

490,473

111,526

50%

ไทย
ไทย
ฟลิปปนส
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

23,593,078
28,601,142
1,472,096
5,560,623

15,815,285
21,258,084
249,899
6,383,760

7,293,025
10,153,654
581,681
12,082

1,234,224
4,051,197
80,226
(249,710)

50%
50%
40%
25%

สินทรัพ ย

หนี้สิน

พันบาท

พันบาท

สําหรับปสิ้นสุด วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รายได
กําไร อัตรารอยละของ
(ขาดทุน )สุทธิ
หุนที่ถือ
พันบาท
พันบาท

ไทย

1,198,777

477,358

407,110

124,381

50%

ไทย
ฟลิปปนส
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

20,570,536
1,787,355
3,350,966

16,354,232
677,190
3,970,727

3,217,137
761,574
2,947

(45,368)
145,590
(274,822)

50%
40%
25%

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

เอ็ก โก เจดี และบริษัทรวมและ
กิจการรวมคา
กัลฟ และบริษัทยอย
Conal และบริษัทยอ ย
NTPC
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
12

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

12.6

การบันทึกบัญชีสําหรับสวนไดเสียในกิจการรวมคา
ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 3.2 กลุมบริษัท ไดเปลี่ย นนโยบายการบั ญ ชี สํ า ห รั บ การบั น ทึ ก ส ว นไ ด เ สี ย
ในกิจการรวมคาที่แสดงในงบการเงินรวมจากวิธีรวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย อยางไรก็ตาม กลุมบริษัท ไดนํา เ ส นอ ข อ มู ล เ กี่ ย วกั บ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายของกิจการรวมคาที่มีผลตองบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2550 แ ล ะ
พ.ศ. 2549 ในกรณีท ี่กลุมบริษัท ตองนําเสนองบการเงินรวมตามวิธีรวมตามสัดสวนดังนี้

พ.ศ. 2550
พันบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
พันบาท

สินทรัพยห มุนเวียน
สินทรัพยไมห มุนเวียน
รวมสินทรัพย

23,628,758
71,866,801
95,495,559

18,504,323
53,381,908
71,886,231

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมห มุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

10,157,836
42,673,714
52,831,550
42,664,009
95,495,559

10,936,715
24,364,992
35,301,707
36,584,524
71,886,231

พ.ศ. 2550
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

31,141,385
(22,739,334)
8,402,051

19,833,684
(13,797,864)
6,035,820

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได
คาใชจาย
กําไรสุท ธิ
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ
งบการเงิน รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
(ตามที่รายงานไวเดิม)
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคา
ราคาตามบัญ ชี สุท ธิ
สํา หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ราคาตามบัญ ชีตนป สุท ธิ
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญ ชี
(หมายเหตุป ระกอบงบการเงินฯ ขอ 3.2)
- ตามที่รายงานใหม
ซื้อสินทรัพย
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย
โอนวัสดุสํารองคลังออกจากสินทรัพย
จําหนาย สุท ธิ
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 23)
ราคาตามบัญ ชีป ลายป สุท ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญ ชี สุท ธิ

ที่ดิน
บาท

อาคารและ
สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท

โรงไฟฟา สถานียอ ยและระบบ
สงพลังงานไฟฟา และ
โรงผลิตน้ํา ประปา
บาท

อุปกรณ
สํา นัก งานและ
ยานพาหนะ
บาท

งานระหวา งกอสรา ง
บาท

รวม
บาท

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

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

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

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

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

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

1,920,704,3 85

1,814,359,6 91

21,886,3 19,498

182,4 68,256

15,443,3 28,537

41,247,1 80,367

(307,673,1 91)
1,613,031,1 94
46,371
10,191,0 07
1,623,268,5 72

(4,364,788)
1,809,994,9 03
78,933,9 09
(470,845)
80,467,4 88
(187,992,6 89)
1,780,932,7 66

(5,324,047,359)
16,562,2 72,139
30,348,1 47
590,2 79,699
(229,726,9 22)
(509,164)
10,741,5 00
(1,900,691,886)
15,062,7 13,513

(55,495,682)
126,9 72,574
43,441,0 77
(3,878,431)
548,7 00
(40,319,177)
126,7 64,743

(15,416,417,5 00)
26,911,0 37
119,1 46,909
(157,555)
(101,948,6 95)
43,951,6 96

(21,107,998,5 20)
20,139,1 81,847
271,9 16,413
590,2 79,699
(229,726,9 22)
(5,015,995)
(2,129,003,752)
18,637,6 31,290

1,623,268,5 72
1,623,268,5 72

3,766,641,7 30
(1,985,708,964)
1,780,932,7 66

35,087,0 30,430
(20,024,316,9 17)
15,062,7 13,513

476,8 75,718
(350,110,9 75)
126,7 64,743

43,951,6 96
43,951,6 96

40,997,7 68,146
(22,360,136,8 56)
18,637,6 31,290
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
13

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

ที่ดิน
บาท

อาคารและ
สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท

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

284,429,029
-

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

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

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

ราคาตามบัญชี สุท ธิ

284,429,029

371,393,391

52,534,207

708,356,627

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ราคาตามบัญชีตนป สุท ธิ
284,429,029
ซื้อสินทรัพย
จําหนาย / โอนสินทรัพย สุท ธิ
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 23)

371,393,391
(29,918,028)

52,534,207
29,636,759
(737,046)
(17,132,714)

708,356,627
29,636,759
(737,046)
(47,050,742)

ราคาตามบัญชีปลายป สุท ธิ

284,429,029

341,475,363

64,301,206

690,205,598

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม

284,429,029
-

619,473,510
(277,998,147)

245,127,784
(180,826,578)

1,149,030,323
(458,824,725)

ราคาตามบัญชี สุท ธิ

284,429,029

341,475,363

64,301,206

690,205,598

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 10,366 ลานบาท ไดนําไปจดจํานองแ ล ะจํ า นํ า เ พื่ อ เ ป น ห ลั ก ท รั พ ย
ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามหมายเหตุฯ ขอ 17 และ 18 (พ.ศ. 2549 จํานวน 11,402 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัท มีรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซื้ออุปกรณสําห รั บ โรงไ ฟฟ า ที่ ถื อ เ ป น
ภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมเปนจํานวน 37.7 ลานบาท (พ.ศ. 2549 ไมมี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ราคาทุนของอุปกรณซึ่งหักคาเสือ่ มราคาทั้งจํานวนแลว แตยงั คงใชงานอยูมีจํา นวน 497.52 ลานบาทและ
162.45 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลําดับ (พ.ศ. 2549 จํานวน 405.87 ลานบาทและ 153.38 ลานบาท
สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลําดับ)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
14

คาความนิยม สุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

1,014,832,235
(789,610,313)
225,221,922
(14,525,091)
210,696,831

1,082,825,603
(843,078,590)
239,747,013
(14,525,091)
225,221,922

297,178,164
(86,481,333)
210,696,831

297,178,164
(71,956,242)
225,221,922

พ.ศ. 2550

ราคาตามบัญชีตนป สุท ธิ
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุฯ ขอ 3.2)
- ตามที่รายงานใหม
การตัดจําหนาย (หมายเหตุฯ ขอ 23)
ราคาตามบัญชีปลายป สุท ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุท ธิ
15

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

13,908,457
9,948,628
226,683,749
99,227,500
18,923,346
368,691,680

14,157,819
8,229,543
207,516,340
91,907,362
25,612,991
347,424,055

พ.ศ. 2550

เงินมัดจํา
ภาษีขอคืน
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
สิท ธิในการประกอบธุรกิ จโรงไฟฟา
อื่นๆ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

11,508,858
9,948,628
226,683,749
23,340
248,164,575

11,490,172
8,229,543
207,516,340
5,267,320
232,503,375
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
16

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในงบการเงินเฉพาะบริษัท
เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัท ไดลงนามในสัญญาเงินกูระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยไทยจํานวนสองแหง โดยมีวงเงินกูยืมแหง ล ะ
ไมเกิน 4,000 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เทากับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 วันทําการกอนวันเบิกเงิน กู ง วดแ รกขอ ง
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ป (Average Yields of One-Year Government Bonds) บวกดวยสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชํ า ระดอ กเ บี้ ย
ทุกเดือนและชําระคืนเงินตนเมื่อครบกําหนดหนึ่งปจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริ ษั ท
ไดเบิกใชเงินกูระยะสั้นดังกลาวจํานวน 4,350 ลานบาทและชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวทั้งจํานวนแลว

17

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมดังตอไปนี้

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

สวนของเงินกู ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชํ าระภายในหนึ่งป สุทธิ
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
724,041,735
เงินกูยืมสกุลเงินบาท
78,622,500
เงินกูยืมสกุลเงินเยน
30,211,373
(3,755,475)
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี
829,120,133

พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

1,437,851,956
76,240,000
29,590,396
(3,754,608)
1,539,927,744

-

-

เงินกูยืมระยะยาว สุท ธิ

เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินกูยืมสกุลเงินบาท
เงินกูยืมสกุลเงินเยน
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู
รอตัดบัญชี สุท ธิ

606,168,764
4,636,127,500
231,419,116

1,408,325,640
714,750,000
266,930,034

4,000,000,000
-

-

(21,888,131)
5,451,827,249

(25,643,607)
2,364,362,067

4,000,000,000

-

รวมเงินกูยืมระยะยาว สุท ธิ

6,280,947,382

3,904,289,811

4,000,000,000

-

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท หลังบันทึกผลของสัญญาแ ล กเ ปลี่ ย นอั ต ราดอ กเ บี้ ย
คืออัตราดอกเบี้ย รอยละ 9.38 ตอป สําหรับเงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 2.86 ตอปสําหรับสกุลเงินเยน และรอยละ 4.37 ตอป
สําหรับเงินกูยืมสกุลเงินบาท
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท ยอยเปนเงินกูยืมที่มีห ลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ํ า ประกั น โดยการจํ า นอ งที่ ดิ น อ าคาร
โรงไฟฟาและจํานําอุปกรณของบริษัท ยอย นอกจากนี้ บริษัท ยอยตองกันเงินสํารองเพื่อ การชํ า ระคื น เ งิ น ต น แ ล ะจ า ยดอ กเ บี้ ย ที่ จ ะ
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไ ว
ในหมายเหตุฯ ขอ 8) อีกทั้งบริษัท ยอยไดโอนสิท ธิ์ในสัญญาซื้อขายไฟฟา สัญญาซื้อขายทรัพยสิน สัญญาการบํารุงรักษาหลักและกรมธรรม
ประกันภัยใหกับเจาหนี้เงินกูเพื่อเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูและหุนกู
46

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
17

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ)
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท หลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มีดังตอไปนี้

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

2,280,947,382
4,000,000,000
6,280,947,382

3,904,289,811
3,904,289,811

พ.ศ. 2550

เงินกูยืมระยะยาว สุท ธิ
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุท ธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

4,000,000,000
4,000,000,000

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท สามารถวิเคราะหไดดังนี้

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

18,858,210,377

พ.ศ. 2550

ราคาตามบัญชีตนป สุท ธิ
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบั ญ ชี
(หมายเหตุขอฯ 3.2)
- ตามที่รายงานใหม
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
การตัดจําหนายคาธรรมเนียม
ในการจัดหาเงินกูยืม
ราคาตามบัญชีปลายป สุท ธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

18,421,824,225

-

-

(14,953,920,566)
3,904,289,811
4,000,000,000
(1,543,682,353)
(83,414,684)

(8,576,157,846)
9,845,666,379
(5,595,461,519)
(349,669,657)

4,000,000,000
-

-

3,754,608
6,280,947,382

3,754,608
3,904,289,811

4,000,000,000

-

47

บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
17

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท สามารถวิเคราะหไดดังนี้ (ตอ)

เงินกูยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ไดลงนามในสัญญาเงินกูระยะยาวกับธนาคารพาณิชยไทยแหงหนึ่ง โดยมีวงเงินกูยืม 4,000 ลานบาท
เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ THBFIX 6 เดือน บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ตอป เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ไดเบิกใช
เงินกูยืมดังกลาวเปนจํานวน 4,000 ลานบาท บริษัท มีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกหกเดือนและชําระคืนเงินตนทั้งจํานวนเมื่อครบกําหนดเจ็ดป
นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวมีดังตอไปนี้

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

829,120,132
850,877,620
4,600,949,630
6,280,947,382

1,539,927,744
1,567,574,682
796,787,385
3,904,289,811

พ.ศ. 2550

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

4,000,000,000
4,000,000,000

-

วงเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 กลุมบริษัท มีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไมไดใชจํานวน 333 ลานบาท
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
18

หุนกู
หุนกูเปนหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัท ยอยของบริษัท ดังรายละเอียดตอไปนี้

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

729,675,000
2,226,937,363
2,956,612,363

652,090,680
2,956,729,123
3,608,819,803

พ.ศ. 2550

หุนกูท ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกู สุท ธิ
รวมหุนกู

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

-

-

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนกูของกลุมบริษัท หลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย คืออัตราดอกเบี้ย
รอยละ 12.04 ตอป (พ.ศ. 2549 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 11.92 ตอป)
หุนกูเปนหุนกูท ี่มีห ลักประกัน โดยบริษัท ยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกํ า ห นดชํ า ระภ ายใน
หนึ่งป โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 8) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพย แ ล ะ
สัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 17)
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหไดดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2550
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
บาท

6,337,150,819
(2,728,331,016)
3,608,819,803
(652,207,440)
2,956,612,363

4,926,711,483
4,926,711,483
(1,317,891,680)
3,608,819,803

ราคาตามบัญชีต นป
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุฯ ขอ3.2)
- ตามที่รายงานใหม

การจายคืนหุนกู
ราคาตามบัญชีปลายป
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
18

หุนกู (ตอ)
ระยะเวลาการครบกําหนดของหุนกูมีดังตอไปนี้

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

729,675,000
2,226,937,363

652,090,680
2,956,729,123

2,956,612,363

6,337,150,819

พ.ศ. 2550

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

19

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ

มูลคาตามบัญชีตนป
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการนํานโยบาย
การบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ
(หมายเหตุฯ ขอ 3.3)
- ตามที่รายงานใหม
คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลัง การเลิ ก
จางหรือเกษียณอายุ
ตนทุนดอกเบี้ย
มูลคาตามบัญชีปลายป

พ.ศ. 2550
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
บาท

-

-

-

-

116,542,366
116,542,366

98,618,820
98,618,820

28,983,223
28,983,223

23,934,158
23,934,158

12,819,232
6,875,999
136,237,597

12,105,035
5,818,511
116,542,366

3,851,530
1,710,010
34,544,763

3,636,950
1,412,115
28,983,223

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท
บาท

ขอสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) ที่สําคัญ ณ วันที่ในงบดุล ดังนี้

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราการขึ้นเงินเดือน – พนักงานประจํา
อัตราการขึ้นเงินเดือน – พนักงานชั่วคราว
อัตราการลาออก - พนักงานประจํา
อัตราการลาออก - พนักงานชั่วคราว
อัตราการตายกอนเกษียณอายุ
เกษียณอายุ

6%
7%
0%
0%
0.11%

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

5.40%
11%
9%
5%
10%
2.18%
60 ป

5.90%
11%
9%
5%
10%
2.18%
60 ป

-

6%
7%
0%
0%
0.11%

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
20

ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน
จํานวนหุน

หุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน
บาท
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
การออกหุน

526,465,000
-

5,264,650,000
-

8,601,300,000
-

13,865,950,000
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
การออกหุน

526,465,000
-

5,264,650,000
-

8,601,300,000
-

13,865,950,000
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

526,465,000

5,264,650,000

8,601,300,000

13,865,950,000

หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 530,000,000 หุน ซึ่งมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท (พ.ศ. 2549 จํ า นวน 530,000,000 หุ น มู ล ค า
หุนละ 10 บาท) หุนสามัญจํานวน 526,465,000 หุน ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว
21

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนป
จัดสรรระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

พ.ศ. 2550
บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
บาท

530,000,000
530,000,000

530,000,000
530,000,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท
บาท
530,000,000
530,000,000

530,000,000
530,000,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัท ตองตั้งสํารองตามกฎหมายอยางน อ ยร อ ยล ะ 5 ขอ งกํ า ไ รสุ ท ธิ ห ลั ง จาก
หักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายไมสามารถ
จัดสรรได
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
22

สวนของผูถือหุนสวนนอย

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

530,000,000

พ.ศ. 2550

ยอดคงเหลือตนป
ยอดคงเหลือตนป
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
(หมายเหตุฯ ขอ 3.2)
- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหม
มาใชปฏิบัติ (หมายเหตุฯ ขอ 3.3)
- ตามที่รายงานใหม
สวนแบงกําไรสุท ธิในบริษัท ยอยและสวนไดเสีย
ในกิจการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินปนผลจายของบริษัท ยอย
ยอดคงเหลือปลายป
23

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

530,000,000

530,000,000

530,000,000

1,174,793,513

1,073,169,187

-

-

(665,401,306)

(611,214,715)

-

-

(144,210)
509,247,997

(101,834)
461,852,638

-

-

134,737,553
(123,162,179)

169,187,285
43,469
(121,835,395)

-

-

520,823,371

509,247,997

-

-

กําไรสุทธิ
รายการดังตอไปนี้ไดรวมอยูในการคํานวณกําไรสุท ธิ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549

บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

บาท

บาท

2,129,003,752

2,090,588,117

47,050,742

47,468,014

14,525,091
211,159,768
902,233,156
-

14,525,091
696,190,277
877,420,943
193,439,574

214,193,332
-

202,156,645
-

พ.ศ. 2550

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ
(หมายเหตุฯ ขอ 13)
คาตัดจําหนายคาความนิยม (หมายเหตุ ฯ ข อ
14)
คาซอมบํารุงรักษาหลักของโรงไฟฟา
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาธรรมเนียมในการจายคืนเงินกูกอนกําหนด
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
24

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุท ธิท ี่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่ อ อ กแ ล ะชํ า ระ
แลวในระหวางปห ักดวยจํานวนหุนทุนซื้อคืน
งบการเงิน รวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท
บาท
บาท
บาท
กําไรสุท ธิท ี่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
(หมายเหตุฯ ขอ 3.1)
- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหม
มาใชปฏิบัติ (หมายเหตุฯ ขอ 3.3)
- ตามที่รายงานใหม
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

-

6,035,819,699

-

6,035,819,699

-

-

-

(486,084,856)

8,402,051,542

(20,159,148)
6,015,660,551

8,584,162,527

(5,049,065)
5,544,685,778

526,465,000

526,465,000

526,465,000

526,465,000

15.96

11.43

16.31

10.53

กลุมบริษัท ไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังนั้น จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
25

เงินปนผล
ตามมติท ี่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดอนุมั ติ ใ ห จ า ยเ งิ น ป น ผล จากผล การดํ า เ นิ น งาน
หกเดือนหลังของป พ.ศ. 2549 ในอัตราหุนละ 2 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนเงินจํานวนทั้ง สิ้ น 1,053 ล า นบาท
(พ.ศ. 2549 จายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุนในอัตรา 1.75 บาทตอหุน เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 921 ลานบาท ) เ งิ น ป น ผล
ดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550
ตามมติท ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระห ว า งกาล จาก
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในอัตราหุนละ 2.25 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุ น
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,185 ลานบาท (พ.ศ. 2549 เงินปนผลระหวางกาลสําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุ น ในอั ต รา 2 บาท ต อ หุ น
รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,053 ลานบาท) เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550
นอกจากนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัท ไดบันทึกกลับรายการเงินปนผลคางจายที่เปนของผูลงทุนตางประเทศซึ่ ง ไ ม ส ามารถใช สิ ท ธิ
ในการรับเงินปนผลจํานวน 31 ลานบาท (พ.ศ. 2549 จํานวน 30 ลานบาท)

26

คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุด วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2550 จํ า นวน
28 ลานบาทและ 28 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยคากรรมการรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการและโบนัส คาตอบแทนทั้งหมดดังกลาว
ไดรับอนุมัติเบื้องตนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งจะไดมีการนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามั ญ ประจํ า ป
ผูถือหุนของบริษัท และกลุมบริษัท (พ.ศ. 2549 จํานวน 20 ลานบาทและ 19 ลานบาท สําหรับงบกําไรขาดทุนรวมแ ล ะงบกํ า ไ รขาดทุ น
เฉพาะบริษัท ตามลําดับ)

27

การสงเสริมการลงทุน
กลุมบริษัท ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับกิจ การผลิ ต ไ ฟฟ า แ ล ะผลิ ต น้ํ า ประปา
โดยบริษัท ยอยทั้งหาแหงไดรับสิท ธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆ หลายประการ รวมทั้งการไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุท ธิท ี่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไ ด จ ากการประกอ บ
กิจการ ในฐานะที่เปนบริษัท ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัท ย อ ยทั้ ง ห มดนี้ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามเ งื่ อ นไ ขแ ล ะ
ขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน

บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด)
บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด
บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด

วันที่ไดรับอนุมัติ
15 มิถุนายน พ.ศ. 2538
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
7 มิถุนายน พ.ศ. 2542
6 ธันวาคม พ.ศ. 2543
19 ตุลาคม พ.ศ. 2544

สิท ธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัดและบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ในเรื่องการไดรับยกเ ว น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ไดห มดอายุลงเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2547 ตามลํ า ดั บ เ ป น
ผลใหบริษัท ยอยทั้งสองแหงดังกลาวไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุท ธิท ี่ไดรับสงเสริมการลงทุนเพียงอัตรารอยละ
หาสิบของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
28

เครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัท ตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอ กเ บี้ ย แ ล ะความเ สี่ ย งจากอั ต ราแ ล กเ ปลี่ ย น
โดยกลุมบริษัท ไดกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจซึ่งตองจายเงินเปนสกุลเงินตางประเทศและจ า ยอั ต ราดอ กเ บี้ ย ทั้ ง แ บบคงที่ แ ล ะ
แบบลอยตัว
กลุมบริษัท ใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย แ ล ะ
อัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อชวยในการบริห ารสภาพคลองของเงินสด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนปองกันโดยการทํา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยดังกลาว
ไวในหมายเหตุฯ ขอ 28 (ก) ในกรณีของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุมบริษัท สามารถนําผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
มาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนที่เรียกเก็บจากกฟผ. แ ล ะ National Power Corporation (NPC) ตามที่ ก ล า ว
ในหมายเหตุฯ ขอ 30 (ก)
กลุมบริษัท ไมอนุญาตใหมีการใชเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเปนการเก็งกําไร โดยการทําตราสารอนุพันธท ุกประเภทตองไดรับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการของแตละบริษัท ในกลุมบริษัท กอน
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัท มียอดคงเหลือในสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศหลังบันทึกผลของสัญ ญ าอั ต รา
แลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
พ.ศ. 2550
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงิน รวม
เงินตราตางประเทศ
ลาน

ลานบาท

เงินตราตางประเทศ
ลาน

ลานบาท

สินทรัพย
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ

1.68

56.28
56.28

-

-

หนี้สิน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินเยน

41.30
772.13

1,330.21
261.63
1,591.84

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
28

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัท มียอดคงเหลือในสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศหลังบันทึกผลของสัญ ญ าอั ต รา
แลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ (ตอ)
พ.ศ. 2549
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงิน รวม
ปรับปรุงใหม
เงินตราตางประเทศ
ลาน

ลานบาท

เงินตราตางประเทศ
ลาน

ลานบาท

สินทรัพย
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ

2.00

63.00
63.00

-

-

หนี้สิน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินเยน

86.33
969.70

2,863.85
296.52
3,160.37

-

-

สินทรัพยท ี่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุน
หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ดอกเบี้ยคางจายและเงินกูยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ยอยไมไดท ําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการจ า ยชํ า ระเ งิ น กู ยื ม
ระยะยาวที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 32 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเปนจํานวนเงินสุท ธิห ลังจากหักเงินฝากและเงินลงทุนใน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลว (พ.ศ. 2549 จํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐฯ) อยางไรก็ตาม บริษัท ยอยดังกลาวไดรับการชดเ ชย
ผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระหนี้สินที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ฯ จาก กฟผ. (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ
ขอ 30 (ก))
วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ
กลุมบริษัท ใชตราสารอนุพันธท างการเงินดังนี้ในการบริห ารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอ กเ บี้ ย แ ล ะอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริห ารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนขอ งอั ต ราดอ กเ บี้ ย ณ วั น ที่
31 ธันวาคมของแตละป อัตราดอกเบี้ยคงที่ภ ายใตสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาว มีดังนี้

สกุลเงินตางประเทศ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินบาท

จํานวนเงินตามสัญญา (ลาน)
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
33.30
62.24
714.75
791.00

อัตราร อยละคงที่ตอป
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
7.42 - 8.03
7.42 - 8.03
4.00
3.75
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
28

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (ตอ)
เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2550

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป

บาท

พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

600,824,235
1,242,296,265
1,843,120,500

1,110,411,955
1,921,235,640
3,031,647,595

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

-

-

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย เปนสัญญาที่ชวยในการบริห ารความเสี่ยงที่เกิดจากการผั น ผวนขอ ง
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 8 ลานดอลลาร ส ห รั ฐ ฯ มี อั ต รา
แลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทากับ 25.23 บาท ตอดอลลารสหรัฐฯ (พ.ศ. 2549 จํานวน 24 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยน
เทากับ 25.23 บาท ตอดอลลารสหรัฐฯ) และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 11 ตอป (พ.ศ. 2549 รอยละ 11 ตอป) สัญญาดังกล า ว
มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551
เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2550

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป

บาท

พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
บาท

201,840,000
201,840,000

403,680,000
201,840,000
605,520,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
บาท

บาท

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
28

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ข)

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัท ไมมีความเสี่ยงในดานการใหสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญกับเงินสดและเงินลงทุน เนื่องจากกลุมบริษัท มีรายการเ งิ น ส ด
และเงินลงทุนกับสถาบันทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยกลุมบริษัท ไดวางนโยบายจํากัดรายการที่ จ ะเ กิ ด กั บ ส ถาบั น การเ งิ น ใด
สถาบันการเงินหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แ ล ะจะนํ า เ งิ น ส ว นเ กิ น ไ ปล งทุ น เ ฉพาะการล งทุ น ที่ มี ค วามเ สี่ ย งต่ํ า
จากประสบการณในอดีตกลุมบริษัท ไมเคยมีความสูญเสียจากเงินสดและเงินลงทุน และสําหรับรายการลูกหนี้การคา กลุมบริ ษั ท
ขายไฟฟาใหกับ กฟผ. National Power Corporation และภาคอุตสาหกรรม ภายใตเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวและ
สัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ําระยะยาว

(ค)

สัญญาแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนา
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 30 สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางบริษัท ยอยกับ กฟผ. ไดกําหนดใหมีการคํานวณรายไดคาความ
พรอมจาย โดยอางอิงตัวแปรที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ดังนั้น บริษัท ยอยแหงหนึ่งของบริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟ า ระยอ ง
จํากัด จึงไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนากับสถาบันการเงินแ ห ง ห นึ่ ง เ พื่ อ ล ดความเ สี่ ย งจากการผั น ผวนขอ ง
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รายไดคาไฟฟาตามสั ญ ญ าอั ต ราแ ล กเ ปลี่ ย นรายไ ด ล ว งห น า จํ า นวน
47.82 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทา กั บ 33.80 บาท ต อ 1 ดอ ล ล าร ส ห รั ฐ ฯ สั ญ ญ าดั ง กล า ว
มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

(ง)

มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมซึ่งไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุน ลูกหนี้และเจาหนี้การคา ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ลูกหนี้และเจาหนี้อื่นและเงินกูยืมระยะสั้น เนื่อ งจาก
เครื่องมือทางการเงินกลุมนี้มีระยะเวลาครบกําหนดสั้น
มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู มีดังนี้

งบการเงิน รวม

เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

มูลคาตามสัญญา
ลานบาท

มูลคายุติธรรม
ลานบาท

6,307
2,957

6,362
3,341

พ.ศ. 2550
งบการเงินเฉพาะบริษัท
มูลคาตามสัญญา
มูลคายุติธรรม
ลานบาท
ลานบาท
4,000
-

4,000
พ.ศ. 2549
งบการเงินเฉพาะบริษัท

มูลคาตามสัญญา
ลานบาท

งบการเงิน รวม
ปรับปรุงใหม
มูลคายุติธรรม
ลานบาท

มูลคาตามสัญญา
ลานบาท

มูลคายุติธรรม
ลานบาท

3,933
3,609

4,232
4,061

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
28

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ค)

มูลคายุติธรรม (ตอ)
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด ว ยอั ต รา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมของตลาด ณ วันที่ในงบดุล สวนมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีมูลคาใกล เ คี ย ง
กับมูลคาตามสัญญา
มูลคายุติธรรมของหุนกูคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตลาดในวั น ล า สุ ด ที่ มี ก าร
ซื้อขายของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยภายในวันที่ในงบดุล
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธท างการเงิน ณ วันที่ในงบดุล มีดังนี้
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
ลานบาท
ลานบาท
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ยที่เปนหนี้สิน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ยที่เปนสินทรัพย
สัญญาแลกเปลีย่ นรายไดลวงหนาทีเ่ ปนสินทรัพย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ลานบาท

ลานบาท

(19)

(14)

-

-

63
2

236
-

-

-

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยคํานวณโดยใช
อัตราที่กําหนดโดยธนาคารของกลุมบริษัท เสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลานั้น ณ วันที่ในงบดุล
29

การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษัท ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบีแอลซีพี ซึ่งเปนบริษัท ที่ประกอบธุรกิจผลิ ต ไ ฟฟ า แ ล ะ
จดทะเบียนในประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว โดยสิ่งตอบแทนที่ใชในการซื้อเปนเงิน ส ดจํ า นวน
6,645 ลานบาท ราคาซื้อขายดังกลาวไดรวมคาหุนสามัญเ พิ่ ม ทุ น ขอ งบี แ อ ล ซี พี จํ า นวนเ งิ น 2,000 ล า นบาท ที่ เ รี ย กชํ า ระในวั น ที่
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยที่บริษัท ทดรองจายคาหุนเพิ่มทุนจํานวนดังกลา วให กั บ CLP Power (BLCP) Limited เ พื่ อ นํ า ไ ปชํ า ระ
คาหุนเพิ่มทุน ทั้งนี้ บริษัท มีอํานาจควบคุมรวมอยางสมบูรณในบีแอลซีพีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัท ถือวามูลคา ตามบั ญ ชี
ของสินทรัพยสุท ธิของบีแอลซีพี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 จํานวน 3,034 ลานบาท เปนมูลคายุติธรรมของสิ น ท รั พ ย สุ ท ธิ ท ี่ ไ ด รั บ
ณ วันที่ซื้อ คาความนิยมที่เกิดขึ้นจํานวน 3,611 ลานบาท ไดแสดงรวมอยูในสวนไดเสียในกิจการรวมคาและตัดจําหนายด ว ยวิ ธี เ ส น ตรง
ตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟาที่บีแอลซีพีมีกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยภายในระยะเวลา 25 ป
รายละเอียดของสินทรัพยสุท ธิท ี่ซื้อมาและคาความนิยมมีดังตอไปนี้
พันบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน สุท ธิ
สินทรัพยอื่นหักดวยหนี้สินอื่น
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุท ธิ
คาความนิยม
สิ่งที่ใชตอบแทนในการซื้อ

16,398,147
(17,206,107)
3,842,021
3,034,061
3,610,939
6,645,000
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
30

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) และบริษัท วันเอนเนอจี้ ไทยแลนด ลิ มิ เ ต็ ด ( เ ดิ ม ชื่ อ
บริษัท ซีแอลพี เพาเวอร โปรเจ็คส (ประเทศไทย) จํากัด”) ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลืออยูถื อ โดย
นักลงทุนทั่วไป
รายละเอียดของบริษัท ยอยและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 12
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
(ก)

รายไดคาขายไฟฟา

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายไดคาขายไฟฟา
- ผูถือหุนใหญ

ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
ลานบาท

9,139

12,026

พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ลานบาท

ลานบาท

-

-

บริษัทยอยของบริษัท
บริษัท ยอยสองแหงของบริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดท ําสัญญาซื้อขายไฟฟา
กับกฟผ. สัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวมีอายุ 20 ป และ 15 ป ตามลําดับ ตามมติท ี่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุ ม ภ าพั น ธ
พ.ศ. 2537 และวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามลําดับ ไดกําหนดใหราคาคาไฟฟาตามสัญญาดังกลาวคํานวณตามหลั ก เ กณฑ
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม โดยสัญญาเหลานั้นมีขอจํากัดเกี่ยวกับการขายไฟฟาของบริษัท ยอย ทั้งสองแหงให กั บ บุ ค คล ที่ ส าม
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริษัท ยอยทั้งสองแหงไดโอนสิท ธิ์ในสัญญาดังกลาวใหกับเจาหนี้เ งิ น กู เ พื่ อ ใช เ ป น ห ลั ก ประกั น
ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ทั้งนี้บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินทั้งหมด
ในระหวางป พ.ศ. 2549 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สัญญาซื้อขายไฟฟาของบริษัท ยอยดังกลาวจึง ไ ม นํ า ไ ปใช เ ป น
หลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูอีกตอไป
นอกจากนี้ บริษัท ยอยทั้งสองแหงดังกลาวยังสามารถนําผลกระทบที่เกิดจากอั ต ราแ ล กเ ปลี่ ย นสํ า ห รั บ ภ าระห นี้ สิ น ที่ เ ป น
เงินดอลลารสหรัฐฯ มาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนจากกฟผ. ตาม "The First Amendment to Power
Purchase Agreements" ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541 ทั้งนี้รายไดจากการขายไฟฟาสวนที่ไดรับ จากการชดเ ชยสํ า ห รั บ ป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 มีจํานวน 393 ลานบาท และ 810 ลานบาท ตามลําดับ
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. เปนผูรับภาระตนทุนกาซธรรมชาติจนกวาบริษัท ยอยสองแหงดังกลาวจะทําสัญญา
ซื้อขายกาซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ ปจจุบัน บริษัท ยอยทั้งสองแหงยังไมไดท ําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ดังกลาว ดังนั้นรายไดคาพลังงานไฟฟาและตนทุนขายจึงไมไดรวมคํานวณตนทุนในสวนนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
30

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ข)

รายไดการใหบริการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายไดการใหบริการ
- ผูถือหุนใหญ

ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
ลานบาท

86

63

พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ลานบาท

ลานบาท

-

-

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด ไดท ําสัญญารับจางเหมางานบํารุงรักษาโรงไฟฟากับ กฟผ. จํ า นวนส อ งฉบั บ
เพื่อใหบริการดูแลรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟา คาบริการดังกลาวคํานวณ
ตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม สัญญาดังกลาวมีอายุ 6 ป โดยมีผลตั้งแตวัน ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2544 แ ล ะวั น ที่
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
(ค)

คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก
- ผูถือหุนใหญ

ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
ลานบาท

255

458

พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ลานบาท

ลานบาท

-

-

บริษัท ยอยสองแหงของบริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดท ําสั ญ ญ ารั บ บริ ก าร
ซอมบํารุงรักษาหลักกับกฟผ. เพื่อการบริการดูแลและบํารุงรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการแ ล ะการบริ ก ารเ พิ่ ม เ ติ ม อื่ น
ที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาของบริษัท ยอยทั้งสองแหง คาบริการดังกล า วกํ า ห นดตามห ลั ก เ กณฑ ต น ทุ น บวกกํ า ไ รส ว นเ พิ่ ม
ตามเงื่อนไขของสัญญาคาบริการของแตละปจะถูกปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผูบริโภค บริษัท ยอยทั้งสองแหงไดตออายุของสั ญ ญ า
ดังกลาวตอไปอีก 6 ป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และวันที่ 19 มิถุ น ายน
พ.ศ. 2545 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท ยอยทั้งสองแหงไดโอนสิท ธิ์ในสัญญาดังกลาวใหกับเจาหนี้เงินกู เพื่อใช
เปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู อยางไรก็ตามบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่ มี
กับสถาบันการเงินทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2549 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สัญญารับบริการซอมบํารุงรัก ษาห ลั ก
ของบริษัท ยอยดังกลาวจึงไมนําไปใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูอีกตอไป
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
30

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ง)

ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
ลานบาท

ลูกหนี้การคา
- ผูถือหุนใหญ

1,622

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เจาหนี้การคา
- ผูถือหุนใหญ
(จ)

พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ลานบาท

ลานบาท

1,888

-

-

1,572
23
21
6

1,864
11
7
1
5

-

-

1,622

1,888

-

-

98

100

-

-

ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ผูถือหุนใหญ
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระ
เกินกวาหนึ่งป
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ผูถือหุนใหญ
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา
- กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น

ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
ลานบาท

56
7

พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ลานบาท

ลานบาท

3
1
16

8
2

9
3

63

20

10

12

196

196

196

196

3

4,647

-

4,645

3

4,647

-

4,645
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
30

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ฉ)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกันที่ถงึ กําหนดรับ
ชําระภายในหนึ่งป
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ
ทีเ่ กี่ยวของกัน สุท ธิ
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา

ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
ลานบาท

-

พ.ศ. 2550

ลานบาท

ลานบาท

100
100

867
867

813
100
913

-

-

1,700
1,700

2,567
2,567

-

100

2,567

3,480

งบการเงิน รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัทยอย
ยอดคงเหลือตนป
เงินใหกูยืมระหวางป
เงินกูรับคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2550
ลานบาท

พ.ศ. 2549
ลานบาท

พ.ศ. 2550
ลานบาท

พ.ศ. 2549
ลานบาท

-

-

3,380
(813)
2,567

780
2,600
3,380
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
30

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ฉ)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ (ตอ)

ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม
ลานบาท

50
50
100
(100)

ยอดคงเหลือปลายป
ดอกเบี้ยคางรับ
- บริษัท ยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

กิจการรวมคา
ยอดคงเหลือตนป
- ตามที่รายงานไวเดิม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบาย
การบัญชี (หมายเหตุฯ ขอ 3.2)
- ตามที่รายงานใหม
เงินใหกูยืมระหวางป
เงินกูรับคืนระหวางป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบี้ยรับ
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา

พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ลานบาท

ลานบาท

137

100

274

137

-

-

274
(174)

100
(100)

274
(174)

-

100

-

100

-

-

7

3

4
4

22
22

195
4
199

49
22
71
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
30

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ฉ)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ (ตอ)
เงินใหกูยืมแกบริษัท ยอย
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัท ไดเขาทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด เ มื่ อ วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2548
เปนจํานวนเงิน 780 ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ลบอัตราสวนลดคงที่และมีกําหนดการชําระดอกเบีย้
ทุกครึ่งปและการจายชําระคืนเงินตนทุกสิ้นปๆ ละ 45,882,350 บาท เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธัน วาคม พ.ศ.
2568
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
บริษัท ไดเขาทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เ ป น จํ า นวนเ งิ น 2,600
ลานบาท บาท เงินใหกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6 ตอป และมีกําหนดการชําระดอกเบี้ยและชําระคืนเงินตนทุกวันที่ 7
มิถุนายน และ 7 ธันวาคม ของทุกป เริ่มตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
เงินใหกูยืมแกกิจการรวมคา
กิจการรวมคากัลฟ
บริษัท ไดเขาทําสัญญา Credit Facility Agreement กับกิจการรวมคากัลฟ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เ พื่ อ ให กั ล ฟ ใ ช
ในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ ง ก อ นกํ า ห นดเ ป น จํ า นวนเ งิ น 450 ล า นบาท
โดยกําหนดการจายชําระคืนเงินกูยืมและเงื่อนไขอื่นๆ ภายใตสัญญาดังกลาวยังคงเหมือนกับเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเ งิ น กู
เดิมของกัลฟ

(ช)

เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินลงทุนในหุนกู
- บริษัท ยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกูของ
- บริษัท ยอย

พ.ศ. 2550
ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ลานบาท

-

-

พ.ศ. 2550
ลานบาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2549
ลานบาท

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ลานบาท
ลานบาท
30

36

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ลานบาท
ลานบาท
6

8
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
30

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ซ)

รายไดจากการใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงานและการใหบริการ
บริษัท ไดท ําสัญญาใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน สัญญาใหบริการในบริ เ วณอ าคาร แ ล ะสั ญ ญ าให บ ริ ก ารบริ ห ารจั ด การ
กับบริษัท ยอยและกิจการรวมคา โดยขอบเขตพื้นที่ แ ล ะการให บ ริ ก ารเ ป น ไ ปตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญ าซึ่ ง เ ป น สั ญ ญ าป ต อ ป
คาบริการบริห ารจัดการคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
คาเชาพื้นที่และคาบริการในบริเวณอาคาร
- บริษัท ยอย

คาบริการบริห ารจัดการ
- บริษัท ยอย
- กิจการรวมคา

พ.ศ. 2550
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
ลานบาท

11
11

12
12

66
1
67

81
1
82
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
31

ภาระผูกพันและสัญญาที่สําดัญ

31.1

ภาระผู กพันของบ ริษัท

31.2

(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท มีภ าระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreement จากการค้ํ า ประกั น เ งิ น กู ยื ม
ใหแกบริษัท ยอยเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 424 ลานบาท

(ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท มีภ าระผู ก พั น ภ ายใต Counter Guarantee แ ล ะ Standby Letters of Credit ที่ อ อ ก
ในนามของบริษัท เพื่อบริษัท ยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,363 ลานบาท

(ค)

บริษัท มีการบริห ารภาระผูกพันใหเปนไปตามหลักเกณฑบรรษัท ภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัท พิ จ ารณา
แยกระดับความเสี่ยงของภาระผูกพันดังกลาว เปนภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงต่ําและที่มีความเสี่ยงสูง โดยบริษั ท ไ ด ตั้ ง บั ญ ชี
สํารองเพื่อภาระผูกพันในการชําระหนี้ในอัตรารอยละ 10 ของภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งคิดเปนจํานวน 345 ล า นบาท
บริษัท ไดสํารองเงินดังกลาวไวเต็มมูลคาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยเงินสํารองดังกลาวไดรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเท า
เงินสดในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

(ง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท มีภ าระผูกพันภายใตห นังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามขอ งบริ ษั ท ที่ อ อ กให
กระทรวงพลังงานเพื่อค้ําประกันการเขารวมประมูลโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,400 ลานบาท โดยหนั ง สื อ
ค้ําประกันดังกลาวไดถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551

สัญญาที่สําคัญ
สัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาแปลงพลังงาน
บริษัท ยอยของบริษัท ไดท ําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาตั้งแต 15 ป ถึง 21 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บริษทั
เหลานั้นตองยื่นหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 140 ล า นบาท
และจะไดรับคืนหลักประกันเมื่อครบอายุสัญญาแลว
สัญญาซื้อขายน้ําประปา
บริษัท ยอยแหงหนึ่งของบริษัท ไดท ําสัญญากับการประปาสวนภูมิภ าค (กปภ.) เพื่อผลิตน้ําประปาซึ่งมีระยะเวลา 30 ป ภ ายใต สั ญ ญ า
บริษัท ยอยดังกลาวตองผลิตน้ําประปาเพื่อขายใหกับการประปาในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุท รสงคราม ซึ่งกปภ . ต อ งซื้ อ น้ํ า ประปา
ตามปริมาณขั้นต่ําและราคาที่ระบุในสัญญา
สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง
บริษัท ยอยของบริษัท ไดท ําสัญญาซื้อขายกาซกับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 21 ป และสามารถตออายุ
ออกไปไดอีก 4 ป
บริษัท ยอยแหงหนึ่งของบริษัท ไดท ําสัญญาซื้อขายน้ํามันเตากับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) สัญญามีอายุ 3 ปเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และสามารถขยายเวลาไปไดอีก 1 ปโดยอัตโนมัติ (ถาหากไมมีการยกเลิกการขยายเวลาโดย
อัตโนมัติ)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
31

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา (ตอ)

31.2

สัญญาที่สําคัญ (ตอ)
สัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา
บริษัท ยอยแหงหนึ่งของบริษัท ไดท ําสัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟากับลูกคารายหนึ่ง สั ญ ญ ามี มู ล ค า รวมทั้ ง สิ้ น
20 ลานบาท โดยมีระยะเวลา 4 ป นอกจากนั้น บริษัท ยอยดังกลาวยังไดท ําสัญญาจัดหาวัสดุสํารองคลังและใหบริการบํารุงรักษากั บ การ
ไฟฟาแหงสาธารณรัฐซูดาน ซึ่งมีมูลคารวมทั้งสิ้น 8 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมีระยะเวลานับจากวันที่เริ่มใหบริก ารจนถึ ง เ ดื อ นมี น าคม
พ.ศ. 2550

32

หนวยงานที่ยกเลิก
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัท มีห นวยงานที่ยกเลิกคือ บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด (ทีแอลพีซ)ี ซึง่
เปนบริษัท ยอยที่บริษัท เปนผูถือหุนทั้งหมด โดยจดทะเบียนและดําเนินกิจการในประเทศไทย บริษัท ยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และไดดําเนินการชําระบัญชีแลวเสร็จและโอนสินทรัพยและหนี้สินไปใหบริษัท เมื่อ วั น ที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ผลการดําเนินงานของหนวยงานที่ยกเลิกมีดังนี้

สําหรับงวดตั้งแตวนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง
วันที่ 28 ธันวาคม
พ.ศ. 2550
(วันที่ชําระบัญชี)
บาท
รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการบริการ
รายไดอื่น
- ดอกเบี้ยรับ
- สวนแบงผลกําไรในบริษัท รวม
- อื่นๆ
กําไรจากการดําเนินงาน
ภาษีเงินได
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด

ทีแอลพีซ ี
สําหรับปส้นิ สุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

บาท

(961,332)

(971,934)

2,804,613
107,203,967
43,894,300
152,941,548
(13,275,032)
139,666,516

3,669,294
176,762,462
179,459,822
179,459,822
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
33

การเลื่อนกําหนดการเริ่มดําเนินงานเชิงพาณิชยของกิจการรวมคา
ในระหวางไตรมาสที่ห นึ่งของป พ.ศ. 2550 บริษัท ยอยแหงหนึ่ง ขอ งกิ จ การร ว มค า กั ล ฟ ไ ม ส ามารถเ ริ่ ม ผลิ ต กระแ ส ไ ฟฟ า จาก
โรงไฟฟายูนิตที่ห นึ่งเพื่อจําหนายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชยใหกับ กฟผ. ไดตามวันที่ท ี่ระบุไวในสัญญาซื้อขายกระแสไ ฟฟ า กั บ กฟผ.
เนื่องจากผูรับเหมากอสรางโรงไฟฟาของกัลฟไมสามารถกอสรางโรงไฟฟาใหอยูในสภาพสมบูรณ พ ร อ มใช ง านไ ด ต ามเ งื่ อ นไ ขแ ล ะ
ขอกําหนดของสัญญากอสรางโรงไฟฟา อยางไรก็ตาม โรงไฟฟาดังกลาวไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลวตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 ซึ่งเหตุการณดังกลาวมีผลทําใหกัลฟตองจายคาปรับสําหรับความลาชาในการเริ่มดําเนินงานเชิงพาณิชยใหแก กฟผ. เ ป น จํ า นวน
เงินประมาณ 191 ลานบาท อยางไรก็ดี ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากอสรางโรงไฟฟา ผูรับเหมากอสรางมีภ าระที่ ต อ งจ า ยค า ชดเ ชย
สําหรับความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟาใหแกกัลฟเปนจํานวนเงินประมาณ 763 ลานบาท โดยผูรับเหมากอสรางไดจายชําระคาชดเ ชย
ดังกลาวใหกัลฟเต็มจํานวนแลวในระหวางไตรมาสที่สองของป พ.ศ. 2550 ดั ง นั้ น กั ล ฟ จึ ง บั น ทึ ก รายไ ด ค า ชดเ ชยที่ เ รี ย กเ ก็ บ จาก
ผูรับเหมากอสรางและคาใชจายที่ตองจายใหกับ กฟผ. เปนจํานวนสุท ธิในงบการเงินของกัลฟสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ไดรับรูผลสุท ธิของรายการดังกลาวตามสวนไดเสียจํานวน 286 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2550 โดยแสดงไวภ ายใตห ัวขอสวนไดเสียจากกิจการรวมคา
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