บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัทและ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบมานี้ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลใน งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่นําเสนอ ในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา
ข า พเจ า เห็ น ว า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ขา งต นนี้ แสดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะการเงิ น เฉพาะบริ ษัท ณ วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษัท สํ า หรั บป สิ้น สุ ดวั นเดี ย วกั นของแตล ะป ของบริ ษัท ผลิ ต ไฟฟ า จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย อ ย และของเฉพาะบริษั ท
ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

บาท

บาท

บาท

บาท

4,978,673,389

3,750,425,011

4,152,458,251

2,444,065,880

128,429,368

226,014,870

50,910,213

890,350

20,593,755

32,239,930

28,761,675

39,539,410

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7

เงินลงทุนระยะสั้น

8

- เงินฝากสถาบันการเงิน
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด
เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกัน

9

1,166,086,009

914,021,645

450,000,000

-

ลูกหนี้การคา สุทธิ

10

144,013,348

147,963,476

-

-

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

31

1,372,875,688

1,621,832,240

-

-

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา

13.2

3,889,865,572

2,074,500,034

7,130,153,391

5,646,203,669

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
31

-

-

966,282,350

866,840,000

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป

31

8,034,497

62,859,192

11,067,562

10,098,581

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ

11

2,834,909,620

3,328,405,416

-

-

452,358,309

310,676,874

26,281,075

16,341,138

14,995,839,555

12,468,938,688

12,815,914,517

9,023,979,028

12

904,676,968

1,484,000,910

931,261,999

1,525,940,806

9

282,300

1,166,300

-

-

31

220,620,458

196,168,728

220,620,458

196,168,728

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ

31

-

-

734,117,650

1,700,400,000

เงินลงทุนในบริษัทยอย

13

-

-

16,110,372,281

11,976,061,281

สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

13

24,494,257,861

20,233,045,415

18,214,187,685

17,677,177,835

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ

14

17,040,713,045

18,637,631,290

567,815,729

690,205,598

คาความนิยม สุทธิ

15

196,171,740

210,696,831

-

-

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

16

477,615,535

368,691,680

337,808,172

248,164,575

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

43,334,337,907

41,131,401,154

37,116,183,974

34,014,118,823

รวมสินทรัพย

58,330,177,462

53,600,339,842

49,932,098,491

43,038,097,851

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
และเงินลงทุนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระ
เกินกวาหนึ่งป

แทนกรรมการ ……………………………………………………………….

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

บาท

บาท

บาท

บาท

285,275,330

487,900,291

-

-

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

31

71,931,882

98,080,528

-

-

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

31

7,441,426

3,002,802

23,398

38,952

18

196,460,746

829,120,133

-

-

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

17

3,500,000,000

-

3,500,000,000

-

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

19

816,479,640

729,675,000

-

-

31,012,724

36,452,332

2,162,112

1,953,280

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ดอกเบี้ยคางจาย
- ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย

107,940,673

113,153,165

-

-

- ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

280,766,261

151,622,545

-

-

- อื่นๆ

525,248,888

508,651,563

184,651,700

164,135,850

5,822,557,570

2,957,658,359

3,686,837,210

166,128,082

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

18

5,346,349,348

5,451,827,249

4,000,000,000

4,000,000,000

หุนกู สุทธิ

19

1,410,357,043

2,226,937,363

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง

20
158,487,484

136,237,597

45,171,386

34,544,763

39,667,033

823,135,900

-

-

10,603,699

8,844,970

4,746,358

1,631,472

6,965,464,607

8,646,983,079

4,049,917,744

4,036,176,235

12,788,022,177

11,604,641,438

7,736,754,954

4,202,304,317

หรือเกษียณอายุ
หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

13.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

บาท

บาท

บาท

บาท

5,300,000,000

5,300,000,000

5,300,000,000

5,300,000,000

5,264,650,000

5,264,650,000

5,264,650,000

5,264,650,000

8,601,300,000

8,601,300,000

8,601,300,000

8,601,300,000

47,373,035

47,373,035

47,373,035

47,373,035

530,000,000

530,000,000

530,000,000

530,000,000

30,597,546,886

26,274,327,432

27,700,350,806

23,752,781,841

33,471,644

614,264,053

51,669,696

639,688,658

(8,450,173)

142,960,513

-

-

45,065,891,392

41,474,875,033

42,195,343,537

38,835,793,534

476,263,893

520,823,371

-

-

รวมสวนของผูถือหุน

45,542,155,285

41,995,698,404

42,195,343,537

38,835,793,534

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

58,330,177,462

53,600,339,842

49,932,098,491

43,038,097,851

0

(0)

-

-

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

21

ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน

21

สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
- สํารองตามกฎหมาย

22

ยังไมไดจัดสรร
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได
รายไดจากการขายและบริการ

31

10,319,657,962

10,939,395,863

-

-

ตนทุนขายและบริการ

31

(5,889,515,829)

(5,710,727,423)

-

-

4,430,142,133

5,228,668,440

-

-

185,084,824

195,761,123

253,932,659

258,022,747

77,860,798

133,823,179

77,860,798

133,823,179

-

-

6,455,178,664

8,615,421,155

114,965,630

325,343,518

579,839,533

466,522,446

(25,368,443)

120,880,249

33,963,791

-

4,782,684,942

6,004,476,509

7,400,775,445

9,473,789,527

กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
- ดอกเบี้ยรับ

31

- เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา
- อื่นๆ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร

31

(1,020,921,093)

(1,018,078,597)

(622,080,316)

(658,799,752)

คาตอบแทนกรรมการ

27

(26,753,334)

(28,216,520)

(26,417,333)

(27,931,720)

(1,047,674,427)

(1,046,295,117)

(648,497,649)

(686,731,472)

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได

3,735,010,515

4,958,181,392

6,752,277,796

8,787,058,055

คาใชจายทางการเงิน

(630,117,177)

(838,736,584)

(201,220,278)

(202,895,528)

รวมคาใชจาย

สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา

13.4

(93,533,146)

(249,709,753)

-

-

สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา

13

4,712,174,107

5,301,076,181

-

-

กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

28

7,723,534,299
(711,218,492)

9,170,811,236
(634,022,141)

6,551,057,518
-

8,584,162,527
-

กําไรสุทธิ

24

7,012,315,807

8,536,789,095

6,551,057,518

8,584,162,527

23

85,607,800

134,737,553

-

-

6,926,708,007

8,402,051,542

6,551,057,518

8,584,162,527

13.16

15.96

12.44

16.31

การแบงปนกําไร
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิของบริษัทใหญ
กําไรตอหุนสําหรับกําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ
กําไรสุทธิสําหรับป

สวนเกินจาก
กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม
บาท
บาท

ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน
ของบริษัทที่
อยูในตางประเทศ
บาท

สวนของผูถือหุน
สวนนอย
บาท

รวม
บาท

ทุนที่ออกและ
ชําระแลว
บาท

สวนเกิน
มูลคาหุน
บาท

สวนเกินมูลคา
หุนทุนซื้อคืน
บาท

สํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

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

-

-

-

-

-

-

(151,410,686)

-

(151,410,686)

-

-

-

-

6,926,708,007

-

-

-

6,926,708,007

-

-

-

-

(2,603,488,553)

-

-

(130,167,278)

(2,733,655,831)

-

-

-

-

-

(580,792,409)

-

-

(580,792,409)

-

-

-

-

-

-

-

85,607,800

85,607,800

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

30,597,546,886

33,471,644

(8,450,173)

476,263,893

45,542,155,285

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ

-

-

-

-

-

-

156,768,625

-

156,768,625

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

-

-

8,402,051,542

-

-

-

8,402,051,542

26

-

-

-

-

(2,206,473,856)

-

-

(123,162,179)

(2,329,636,035)

-

-

-

-

-

(166,073,427)

-

-

(166,073,427)

23

-

-

-

-

-

-

-

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

เงินปนผลจาย

26

ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
สวนของผูถือหุนสวนนอย

เงินปนผลจาย

23

ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
สวนของผูถือหุนสวนนอย
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนที่ออกและ
ชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน
หมายเหตุ

สวนเกินมูลคา

สํารอง

สวนเกินจาก

หุนทุนซื้อคืน

ตามกฎหมาย

กําไรสะสม

การตีมูลคายุติธรรม

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

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

-

-

-

-

6,551,057,518

-

6,551,057,518

-

-

-

-

(2,603,488,553)

-

(2,603,488,553)

-

-

-

-

-

(588,018,962)

(588,018,962)

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

5,264,650,000

8,601,300,000

47,373,035

530,000,000

27,700,350,806

51,669,696

42,195,343,537

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550

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

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย

26

ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย

กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย

26

ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

บาท

บาท

บาท

บาท

7,723,534,299

9,170,811,236

6,551,057,518

8,584,162,527

2,195,763,427

2,153,706,619

50,028,045

47,090,743

75,962

-

-

-

- ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน

-

-

47,820,000

-

- รายการกําไรจากการรับโอนเงินลงทุนในบริษัทยอย

-

-

-

(65,635,044)

33,354,136

35,591,688

-

-

-

813,181

-

-

25,993,412

19,695,231

10,626,623

5,561,540

- ดอกเบี้ยรับ

(185,084,824)

(195,761,123)

(253,932,659)

(258,022,747)

- ดอกเบี้ยจาย

610,898,735

819,008,237

185,757,312

186,921,789

85,451,744

(70,429,455)

-

-

(823,306)

(284,733)

(596,391)

(225,987)

20,340,316

(254,699,946)

(436,640,000)

(254,699,946)

(77,860,798)

(133,823,179)

(77,860,798)

(133,823,179)

-

-

(6,455,178,664)

(8,615,421,155)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
- คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
- ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย

- คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย
- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง

20

หรือเกษียณอายุ

- ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
- กําไรจากการขายอาคารและอุปกรณ
- ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุน
- เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา
- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา

13.4

93,533,146

249,709,753

-

-

- สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา

13

(4,712,174,107)

(5,301,076,181)

-

-

5,813,002,142

6,493,261,328

(378,919,014)

(504,091,459)

- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน

(251,180,363)

1,381,008,437

(450,000,000)

-

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

255,993,528

275,211,363

-

-

44,379,005

(391,763)

(4,796,273)

4,362,691

(75,045,500)

(177,159,621)

-

-

(123,148,788)

226,664

(3,854,334)

(1,611,953)

(20,920,734)

(16,693,862)

(18,748,064)

(15,701,199)

(224,254,716)

(113,893,703)

-

-

- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

11,925,290

(2,545,719)

(15,554)

36,181

- ชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

(3,743,525)

-

-

-

(202,076,711)

(228,413,257)

19,984,893

(1,134,930)

273,609

1,424,296

3,114,887

-

5,225,203,237

7,612,034,163

(833,233,459)

(518,140,669)

(344,679,195)

(670,296,836)

-

-

4,880,524,042

6,941,737,327

(833,233,459)

(518,140,669)

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
(ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนายบริษัทยอยและ
กิจการรวมคา)

- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- วัสดุสํารองคลัง
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
- เงินสดจายสําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

บาท

บาท

บาท

บาท

(5,235,326,850)

(10,233,300,000)

(5,067,500,850)

(10,233,300,000)

815,000,000

-

785,000,000

-

เงินสดรับ (จาย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ

97,585,502

(96,800,119)

(50,019,862)

(33,915)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ

10,177,708

1,262,802,824

17,437,580

1,270,970,384

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

-

355,572,384

-

321,835,357

(167,770,126)

(253,127,895)

(22,389,047)

(28,673,727)

-

-

-

1,259,960

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา

13

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในกิจการรวมคา

เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากหนวยงานที่ยกเลิก

178,658,596

207,664,867

251,674,345

255,611,989

เงินสดจากการรับชําระเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินสดรับจากดอกเบี้ย
31

-

100,000,000

866,840,000

912,760,000

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา

13

2,007,169,958

985,499,966

4,971,228,942

4,587,993,141

77,860,798

133,823,179

77,860,798

133,823,179

(164,000)

(12,939,740)

-

-

(2,216,808,414)

(7,550,804,534)

1,830,131,906

(2,777,753,632)

(1,356,157)

(1,189,026)

-

-

(618,294,145)

(830,969,147)

(185,548,480)

(183,258,499)

เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
อื่นๆ
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายเจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน
เงินสดจายคาดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

18

-

4,000,000,000

-

4,000,000,000

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินและหุนกู
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน

17

3,500,000,000

-

3,500,000,000

-

18,19
26

(1,562,651,288)
(2,753,165,660)

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

(2,602,957,596)

(2,206,541,889)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(1,435,467,250)

(1,242,057,427)

711,493,924

1,610,199,612

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

1,228,248,378

(1,851,124,634)

1,708,392,371

(1,685,694,689)

ยอดคงเหลือตนป

3,750,425,011

5,601,549,645

2,444,065,880

4,129,760,569

ยอดคงเหลือปลายป

4,978,673,389

3,750,425,011

4,152,458,251

2,444,065,880

4,433,479,452

1,011,048,194

35,828,246

120,468,412

545,193,937

2,739,376,817

4,116,630,005

2,323,597,468

4,978,673,389

3,750,425,011

4,152,458,251

2,444,065,880

-

-

-

-

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกําหนดภายในสามเดือน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

บาท

บาท

บาท

บาท

14

874,356,861

590,279,699

-

-

14

339,169,700

229,726,922

-

-

-

7,716,719

-

-

หมายเหตุ
รายการที่มิใชเงินสด
จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลัก
เบิกใชเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ
จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงาน
ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวคือ
ชั้น 15 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท บริษัทยอย และกิจการรวมคา
วาเปน “กลุมบริษัท”
การประกอบการธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหกับหนวยงานรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้

2.1

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ ง หมายความถึ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ อ อกภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 และตามข อ กํ า หนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงินยกเวน
เรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนดสมมติฐาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งอั น จะมี ผ ลต อ ตั ว เลขของสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น รวมทั้ ง การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจาก
ตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบัน
อยางดีที่สุดแลว
ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอมูลในปปจจุบัน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษจัด ทํ า ขึ้ น จากงบการเงิ น ตามกฎหมายที่ เ ป น ภาษาไทย ในกรณี ที่ มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
2

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหม
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมตอไปนี้ไดมีการประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยกเวน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องสัญญาเชา ซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับสัญญาเชาทุกประเภทที่มีวันเริ่มตนสัญญาเชาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาวแลวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมิน
และเห็ นว าการปรั บปรุ งมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบั ญชี ใหม ต อไปนี้ จะไม มีผลกระทบอย างเป นสาระสํ าคัญตองบการเงิ น
ที่ นํ า เสนอ ยกเว นการปรั บปรุ งมาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บที่ 35 เรื่ องการนํ าเสนองบการเงิ น ซึ่ ง กํ าหนดให กิ จการต องเป ด เผยข อ มู ล
เกี่ยวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริ หารที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญและการประมาณการที่สําคัญของฝายบริหารตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุฯ ขอ 3
มาตรฐานการบัญชีซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
เรื่องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่องสัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35
เรื่องการนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39
เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ ขอผิดพลาดทางบัญชี
มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51

เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้มีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยผูบริหาร
ของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้ไมเกี่ยวของกับกลุมบริษัท ณ ปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49

เรื่องสินคาคงเหลือ
เรื่องตนทุนการกูยืม
เรื่องงบการเงินระหวางกาล
เรื่องการรวมธุรกิจ
เรื่องสัญญากอสราง

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2552
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้จะมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 โดย
กลุมบริษัทยังไมไดนํามาใชงวดปปจจุบัน อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้
จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54

เรื่องการดอยคาของสินทรัพย
เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
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2.3

บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา

2.3.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอย หมายถึง กิจการทั้งหมดที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานและโดยทั่วไปแลวกลุมบริษัท
จะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง กลุมบริษัทรวมบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมและ
จะเลิกรวมเมื่ออํานาจควบคุมนั้นหมดไป
กลุมบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีซื้อ ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือมูลคา
ของตราสารทุนที่ออกใหหรือหนี้สินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดบริษัทยอยนั้นมา และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรง
กับการไดมานั้น กลุมบริษัทวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินซึ่งตองรับผิดชอบที่ระบุไดดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
กลุมบริษัทบันทึกตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของกลุมบริษัทที่มีตอสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดเปน
คาความนิยม (หมายเหตุฯ ขอ 2.10.1 อธิบายนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยม)
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูใน
กลุมบริษัทจะตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาแลววาเปนขอบงชี้การดอยคา
ของสินทรัพยที่โอน นอกจากนี้กลุมบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในกรณีที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกลุมบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน โดยรายไดจากเงินลงทุนในบริษัทยอยจะรับรูเมื่อบริษัทยอย
มีการประกาศจายเงินปนผล
รายชื่ อ ของบริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท และผลกระทบทางการเงิ น จากการได ม าและจํ า หน า ยไปซึ่ ง บริ ษั ท ย อ ยได เ ป ด เผยไว ใ น
หมายเหตุฯ ขอ 13
2.3.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา
ส วนได เ สี ย ของกลุ มบริ ษั ทในกิ จ การที่ค วบคุมร ว มกั นรั บรู เ ริ่ มแรกดว ยราคาทุ น และใช วิ ธี ส วนได เ สี ย ในการแสดงในงบการเงิ นรวม
กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซึ่งไดรวมคาความนิยมที่ระบุไวเมื่อไดมา (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) สวนแบงของกลุม
บริษัทในกําไรหรือขาดทุนของกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมและความเคลื่อนไหวในบัญชี
สวนเกิน (สวนต่ํากวา) จากการตีมูลคายุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของ
สวนไดเสียในกิจการรวมคา กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป หากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในกิจการรวมคามีมูลคา
เทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการรวมคานั้น เวนแตกลุมบริษัทรับผิดในหนี้ของกิจการรวมคาหรือรับวาจะจาย
หนี้แทนกิจการรวมคา
สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน โดยรายไดจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาจะรับรูเมื่อ
กิจการรวมคามีการประกาศจายเงินปนผล
รายชื่อของกิ จการร วมคาของกลุมบริ ษัทและผลกระทบทางการเงินจากการได มาและจํ าหน ายไปซึ่ งกิ จการร วมค าไดเ ปด เผยไว ใน
หมายเหตุฯ ขอ 13
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2.4

การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท
กลุ ม บริษั ท แปลงคา รายการที่ เ ป นตั วเงิ นที่ เ ป นเงิ น ตราต า งประเทศให เ ป นเงิ น บาทโดยใช อัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ ที่ เ กิ ด รายการ
และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ใน
งบดุล รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยหรือ
หนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งไดมี
การปองกันความเสี่ยงโดยสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาหรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยแปลงคาโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ผลต า งจากการแปลงค า เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ แ ละสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น อื่ น ซึ่ ง วั ด มู ล ค า โดยใช มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ให ร วมผลต า ง
ดังกลาวเปนรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สวนผลตาง
จากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไวเผื่อขายใหรวมไวในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมซึ่งแสดงอยูในสวนของผูถือหุน
รายการในงบกํ า ไรขาดทุ น และงบกระแสเงิ น สดของหนว ยงานต า งประเทศแปลงค า เป นเงิ น บาทโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย นถั วเฉลี่ ย
ในระหวางป รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคาที่เกิดจากการแปลงคา
ของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศไดรวมไปยังสวนของผูถือหุน และเมื่อมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้น ผลสะสมของผลตาง
จากการแปลงคาทั้งหมดดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้นในงบกําไร
ขาดทุนรวม
คาความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูล ค ายุติ ธรรมที่ เ กิดจากการได มาซึ่งหน วยงานต างประเทศ จะถือเปนสินทรั พยห รื อหนี้ สินของ
หนวยงานตางประเทศและแปลงคาโดยใชอัตราปด

2.5

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การคา และลูกหนี้การคากิจการ
ที่เกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเจาหนี้การคา เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืม และหุนกู
นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย
เครื่องมือที่ใชสวนใหญประกอบดวย สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย โดยเครื่องมือทางการเงินดังกลาวจะไมมีการรับรูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่
ทําสัญญา
สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย ทํ า เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย ผลต า งที่ จ ะได รั บ หรื อ
ตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของคาใชจายดอกเบี้ยทันทีที่เกิดรายการ
สัญญาแลกเปลี่ย นเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยทํา เพื่อ ปองกั นความเสี่ ยงที่ เกิดจากการผันผวนของอั ตราแลกเปลี่ย นและ
อัตราดอกเบี้ย ผลตางที่จะไดรับหรือตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของคาใชจายดอกเบี้ยทันที
ที่เกิดรายการ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งกลุมบริษัทเปนคูสัญญาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 29
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2.6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงอยูในงบดุลดวยราคาทุน สําหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดหมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือสูง ซึ่งมีอายุไมเกิ น
สามเดือนนับจากวันที่ไดมา

2.7

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้และวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยู หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณ
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทโดยถือเปน
สวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร

2.8

วัสดุสํารองคลัง
วั สดุ สํ ารองคลั ง แสดงด วยราคาทุ นหั ก ค าเผื่ อวั สดุ สํ ารองคลั ง ล าสมั ย ราคาทุ นของวั สดุ สํ ารองคลั ง คํ านวณโดยวิ ธี ถั วเฉลี่ ย เคลื่ อนที่
วัสดุสํารองคลังแยกประเภทไดเปนวัสดุสํารองหลักและวัสดุสํารองทั่วไป วัสดุสํารองหลักเปนวัสดุที่ใชสําหรับอุปกรณเฉพาะในโรงไฟฟา
และวัสดุสํารองทั่วไปใชกับอุปกรณอื่นทั่วไป
การตั้ ง ค า เผื่ อ สํ า หรั บ วั ส ดุ สํ า รองหลั ก จะคํ า นวณจากยอดคงเหลื อ ณ วั น สิ้ น ป ข องวั ส ดุ สํ า รองหลั ก หารด ว ยจํ า นวนป ที่ ค งเหลื อ อยู
ตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ยกเวนวัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งป
ซึ่ ง จะไม มีก ารตั้ ง ค า เผื่ อ การล า สมั ย และเสื่ อ มคุณ ภาพแต จ ะมี การพิ จารณามู ล ค า ที่ ค าดว า จะไดรั บคื นซึ่ ง คํ า นวณจากมู ล ค า ป จจุ บั น
ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชวัสดุสํารองหลักนั้น หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายวัสดุสํารองหลักนั้นหักดวย
ตนทุนจากการจําหนายวัสดุสํารองหลักนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ซึ่งในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การตั้งคาเผื่อสําหรับวัสดุสํารองทั่วไปจะตั้งสํารองโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะหอายุของวัสดุ
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2.9

เงินลงทุนทั่วไป
กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอย และสวนไดเสียในกิจการรวมคา เปนสามประเภท คือ เงินลงทุน
ที่ถือไวจนครบกําหนด เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน โดยฝายบริหารจะเปน
ผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยางสม่ําเสมอ
•

•

•

เงิ น ลงทุ น ที่ ถื อ ไว จ นครบกํ า หนด คื อ เงิ น ลงทุ น ที่ มี กํ า หนดเวลาและผู บ ริ ห ารตั้ ง ใจแน ว แน พ ร อ มกั บ มี ค วามสามารถถื อ ไว
จนครบกําหนดไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันที่ในงบดุลก็จะแสดงไว
ในสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงเวลานอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่
ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน หรือเวนแตกรณีที่ฝายบริหารมีความจําเปนที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน
จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเปนวันที่กลุมบริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ใหรวมไปถึงตนทุนการจัดทํารายการ
เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ยุติ ธรรมของเงิ น ลงทุ นเผื่ อขายจะรวมอยู ในส ว นของผู ถือ หุน มู ล คา ยุติ ธรรมของเงินลงทุนวั ดตามราคาเสนอซื้ อ ที่ อา งอิ ง จากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย ผลสะสมของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวม
และงบกํ า ไรขาดทุ น เฉพาะบริ ษั ท เมื่ อ มี ก ารขายเงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายหรื อ เกิ ด การด อ ยค า โดยแสดงเป น รายการกํ า ไรและรายการ
ขาดทุนจากเงินลงทุน
เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะบริษัท
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะ
บันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวน
ทั้งหมดที่ถือไว
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2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
2.10.1 คาความนิยม
คาความนิยมแสดงถึงสวนของตนทุนการไดมาที่มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีในสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา ณ วันที่ซื้อบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัทยอยและกิจการรวมคา
แสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนและแสดงรวมอยูในสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบดุลรวมตามลําดับ คาความนิยมจะตัดจําหนายโดยใชวิธี
เสนตรงตลอดอายุการใหประโยชน โดยฝายบริหารเปนผูประมาณอายุการใหประโยชนของคาความนิยมซึ่งจะมีผลกระทบตอกลุมบริษัท
ณ เวลาที่ไดมาโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเติบโตและปจจัยอื่นในบริษัทยอย
และกิจการรวมคาที่ไดมา
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาของกลุมบริษัทใหตัดจําหนายตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
และสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ภายในระยะเวลา 16 ป ถึง 25 ป
ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมแตละรายการ กลุมบริษัทจะประเมินวามูลคาของ
คาความนิยมจะไดรับคืนเต็มจํานวนหรือไม ทั้งนี้กลุมบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน
2.10.2 คาใชจายในการพัฒนาโครงการ
คาใชจายในการพัฒนาโครงการรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนที่เกิดขึ้นของการพัฒนาโครงการรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อ
มีความเปนไปไดคอนขางแนวาโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จในการประเมินความเปนไปไดทั้งทางพาณิชยกรรมและทางเทคโนโลยี
และบันทึกในจํานวนไมเกินตนทุนที่สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ สวนรายจายการพัฒนาอื่นรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนการ
พัฒนาโครงการที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยในงวดถัดไป ตนทุนการพัฒนาโครงการที่บันทึกเปน
สินทรัพยจะเริ่มตัดจําหนายเมื่อเริ่มใชในการผลิตเพื่อพาณิชยกรรมโดยตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุโรงไฟฟา
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2.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของ
สินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด

โรงไฟฟา
โรงผลิตน้ําประปาและทอสงน้ําประปา
อาคารและสิ่งปลูกสราง
สถานียอยและระบบสงพลังงานไฟฟา
เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและบํารุงรักษา
เครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตง และอุปกรณคอมพิวเตอร
ยานพาหนะ

จํานวนป
15, 18, 20 และ 21
30
10 และ 20
20 และ 21
5
3, 5 และ 10
5

วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งป จะบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยเมื่อมีการเบิกใชเพื่อการซอมบํารุงรักษาหลักและ
ตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของวัสดุสํารองหลักดังกลาวซึ่งอยูระหวาง 6 ป ถึง 12 ป สวนวัสดุสํารอง
หลักที่ถูกเปลี่ยนแทนจากการซอมบํารุงรักษาหลักจะถอดออกจากสินทรัพยและบันทึกเปนวัสดุสํารองคลังดวยราคาตามบัญชี ณ วันที่
มีการเปลี่ยนแทน
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางเปนสาระสํา คัญ
จะรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเขามาสูกลุม
บริษัทจะมีมูลคาสูงกวาการใหประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวตั้งแตตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน การปรับปรุงหลักจะ
ตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจํ าหนายกํ าหนดโดยเปรีย บเทีย บสิ่ งตอบแทนที่ ได รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไว ใน
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
ดอกเบี ้ย ที ่เ กิด จากการกู ย ืม เงิน มาใชใ นการซื ้อ หรือ สรา งอาคารและอุป กรณไ ดบัน ทึก เปน สว นหนึ ่ง ของตน ทุน ของสิน ทรัพ ยนั ้น
ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมประกอบดวย
•
•
•

ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมระยะยาว
จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เกี่ยวกับการจัดการกูยืม และ
ผลต า งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กิ ด จากเงิ น กู ยื ม และดอกเบี้ ย จ า ยที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศซึ่ ง รั บ รู ไ ด ไ ม เ กิ น ต น ทุ น ดอกเบี้ ย
ที่จายใหกับเงินกูในประเทศตามอัตราที่เปนอยูในสกุลเงินบาท
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2.12 การดอยคา
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรั พย ที่ไม เปนสิ นทรั พย ทางการเงิ น รวมทั้ งค าความนิ ยมและสิ นทรั พย ไม มีตัวตน จะมี การทบทวน
การดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะ
รับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขาย
สุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปน
หนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาได
กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนที่ไมใชคาความนิยม เมื่อประมาณการที่ใช
กําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว
2.13 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชา
การเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา
แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอ
หนี้ สินคงค า งอยู โ ดยพิ จารณาแยกแตล ะสั ญญา ภาระผู ก พั นตามสั ญญาเช า หั ก คา ใชจา ยทางการเงิ นจะบั นทึ ก เป น หนี้ สิน ระยะยาว
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญา
เชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะทยอยบันทึกในงบกําไรขาดทุน
รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจา ยที่เ กิดขึ้ นจากการยกเลิ ก สัญญาเช า ดํ า เนิน งานก อ นหมดอายุ ก ารเชา เช น เงิ นเพิ่มที่ ตอ งจ า ยให แก ผูให เ ช า จะบันทึ ก เป น
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
2.14 เงินกูยืม
เงินกูยืมรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น ในเวลาตอมาจะวัดมูลคา
เงินกูยืมดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (หักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น)
เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทตลอดชวงเวลาการกูยืม
2.15 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัทมิไดบันทึก
ภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต
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2.16 ผลประโยชนพนักงาน
2.16.1

กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุน
ภายนอกตามเกณฑและขอกําหนดพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับ
เงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

2.16.2

กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทยและของประเทศที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี ก ารดํ า เนิ นงานอยู หนี้ สิน ผลประโยชน พนั ก งานคํ า นวณโดยผู เ ชี่ ย วชาญ
ทางคณิตศาสตรประกันภัยดวยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปน
ประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตและคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกลาว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตอง
จายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอื่น กําไรหรือ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ คาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทเพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน

2.17 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกิดภาระผูกพันในปจจุบัน
ตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพื่อจาย
ชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลวหากแนใจ
วาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก
2.18 หุนทุนซื้อคืน
หุ นทุ น ซื้ อคื นแสดงในงบดุ ล ด ว ยราคาทุ นและแสดงเป นรายการหั ก จากส ว นของผู ถื อ หุ น ทั้ งหมด หากราคาขายของหุ นทุ น ซื้ อ คื น
สูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืนใหรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน และหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุน
ซื้อคืนใหนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากกําไรสะสม
2.19 การรับรูรายได
รายไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา ประกอบดวยรายไดคาความพรอมจายและคาพลังงานไฟฟา รายไดคาความพรอมจายจะรับรูตามอัตรา
ที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟา สวนรายไดคาพลังงานไฟฟาคํานวณจากปริมาณไฟฟาที่จายจริง รายไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและ
ไอน้ํากับภาคอุตสาหกรรมรับรูเมื่อสงมอบและลูกคายอมรับการสงมอบนั้น รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและสวนลด
ทั้งนี้รายการขายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทไดตัดบัญชีแลวเพื่อจัดทํางบการเงินรวม
การรับรูรายได ของงานก อสรางอางอิ งกั บขั้นความสํ าเร็ จของงานโดยวั ดจากอัตราส วนจากต นทุ นการก อสร างที่ ทํ าเสร็ จจนถึ งป จจุ บัน
เทียบกับประมาณการตนทุนคากอสรางทั้งหมด รายไดจากการใหบริการอื่นๆ รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลวตามสัญญาหรือ
ไดออกใบแจงหนี้แลว
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้น
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2.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือ
เดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมความถึง บริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือ
ทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่
ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาวและกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการ กลุมบริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวา
รูปแบบทางกฎหมาย
2.21 การจายเงินปนผล
เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล
2.22 รายงานขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซึ่งจําแนกขอมูลทางการเงินตามสวนงานภูมิศาสตร
3

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
การประมาณการทางบัญชี ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของประสบการณ
ในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น ในระหวางป พ.ศ. 2551
ฝายบริหารของกลุมบริษัทมิไดมีการประมาณหรือกําหนดขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงอยางมีสาระสําคัญ
และเปนเหตุใหตองมีการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินดวยจํานวนที่มีสาระสําคัญในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

4

การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุ ป ระสงคของกลุมบริษัทในการบริ ห ารทุนของกลุ มบริ ษัท นั้ นเพื่ อ ดํ ารงไวซึ่งความสามารถในการดํา เนิ น งานอย างต อ เนื่ องของ
กลุมบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุนกลุมบริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติหลายประการ เชน การคืนทุนใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม
และการขายสินทรัพยเพื่อลดภาระหนี้

5

งบกระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน แสดงรวมอยูในงบกระแสเงินสดรวม ในสวนของกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน เนื่องจากเงินสดรับจากการขายกระแสไฟฟาจําเปนตองนําไปสํารองเปนเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปน
หลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูและหุนกูตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 9
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
6

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประเทศไทย
บาท

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
บาท

ประเทศฟลิปปนส
บาท

งบการเงินรวม
บาท

รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียใน
กิจการรวมคา
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียใน
กิจการรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป

10,319,657,962
(5,889,515,829)
4,430,142,133
377,911,252
(25,368,443)
4,782,684,942
(1,020,921,093)
(26,753,334)
(1,047,674,427)

-

-

10,319,657,962
(5,889,515,829)
4,430,142,133
377,911,252
(25,368,443)
4,782,684,942
(1,020,921,093)
(26,753,334)
(1,047,674,427)

3,735,010,515
(630,117,177)

-

-

3,735,010,515
(630,117,177)

-

(93,533,146)

-

(93,533,146)

4,561,781,796
7,666,675,134
(711,218,492)
6,955,456,642

(93,533,146)
(93,533,146)

150,392,311
150,392,311
150,392,311

4,712,174,107
7,723,534,299
(711,218,492)
7,012,315,807

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ

85,607,800
6,869,848,842
6,955,456,642

(93,533,146)
(93,533,146)

150,392,311
150,392,311

85,607,800
6,926,708,007
7,012,315,807
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
6

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ)
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

7

ประเทศไทย
บาท

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
บาท

ประเทศฟลิปปนส
บาท

งบการเงินรวม
บาท

รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียใน
กิจการรวมคา
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียใน
กิจการรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป

10,939,395,863
(5,710,727,423)
5,228,668,440
654,927,820
120,880,249
6,004,476,509
(1,018,078,597)
(28,216,520)
(1,046,295,117)

-

-

10,939,395,863
(5,710,727,423)
5,228,668,440
654,927,820
120,880,249
6,004,476,509
(1,018,078,597)
(28,216,520)
(1,046,295,117)

4,958,181,392
(838,736,584)

-

-

4,958,181,392
(838,736,584)

-

(249,709,753)

-

(249,709,753)

5,248,547,299
9,367,992,107
(634,022,141)
8,733,969,966

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

52,528,882
52,528,882
52,528,882

5,301,076,181
9,170,811,236
(634,022,141)
8,536,789,095

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ

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

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

52,528,882
52,528,882

134,737,553
8,402,051,542
8,536,789,095

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รายการเทียบเทาเงินสดสวนใหญเปนเงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใชเงินประเภทครบกําหนดภายใน
สามเดือน ซึ่งเงินลงทุนดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.13 ถึงรอยละ 4.00 ตอป (พ.ศ. 2550 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.13 ถึงรอยละ 3.25 ตอป)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
8

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงิ นฝากสถาบั นการเงิ นของกลุ มบริ ษั ทส วนใหญ ประกอบด วยเงิ นฝากสถาบั นการเงิ นและตั๋ วสั ญญาใช เงิ นที่ ออกโดยสถาบั นการเงิ น
ภายในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เงินฝากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมจํานวน 128 ลา นบาทมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 1.75 ถึงรอยละ 4.25 ตอป (พ.ศ. 2550 จํานวน 226 ลานบาทมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.95 ถึงรอยละ 3.38 ตอป)
หลักทรัพยในความตองการของตลาด

หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด
9

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

16,587,675
4,006,080

26,725,775
5,514,155

24,755,595
4,006,080

34,025,255
5,514,155

20,593,755

32,239,930

28,761,675

39,539,410

เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันของบริษัท เปน Standby Letters of Credit ที่ออกในนาม
ของบริษัทเพื่อบริษัทยอย สําหรับการลงทุนในโครงการ Quezon จํานวน 450 ลานบาท (พ.ศ. 2550 ไมมี)
บริษัทยอย
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันเปนของบริษัทยอยสามแหง กลาวคือ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกูและมีไวเพื่อใชในการจาย
ชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งปและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารอง
ดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2551 เงิ น สํ า รองเพื่ อ ใช ใ นการจ า ยชํ า ระคื น เงิ น ต น และจ า ยดอกเบี้ ย ที่ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระภายในหนึ่ ง ป
ของบริษัทยอยทั้งสามแหงมีจํานวนรวม 223 ลานบาท (พ.ศ. 2550 จํานวน 383 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินลงทุนระยะสั้น
และระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 493 ลานบาท (พ.ศ. 2550 จํานวน 532 ลานบาท) เปนยอดบัญชีซึ่งตองมีไวตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกู อยางไรก็ตาม เงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดหลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหนี้เงินกูแลวเงินลงทุน
ระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันเปนเงินฝากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมมีบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินตราตางประเทศ (พ.ศ. 2550
จํานวน 56 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.30 ถึงรอยละ 5.38 ตอป) และเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินบาท
จํานวน 1,166 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ถึง รอยละ 4.00 ตอป (พ.ศ. 2550 จํานวน 915 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ
0.50 ถึงรอยละ 5.01 ตอป)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
10

ลูกหนี้การคา สุทธิ

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา สุทธิ

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

144,826,529
(813,181)
144,013,348

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
-

-

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

133,180,396
7,617,901
1,824,995
169,729
2,033,508
144,826,529
(813,181)

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

-

-

ลูกหนี้การคา สุทธิ

144,013,348

147,963,476

-

-

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

25

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
11

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

402,176,460

407,542,677

-

-

หัก คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย

704,778,259
1,972,612,141
44,474,070
3,124,040,930
(289,131,310)

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

-

-

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ

2,834,909,620

3,328,405,416

-

-

น้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุสํารองหลัก
- วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงาน
เกินกวาหนึ่งป
- วัสดุสํารองหลักอื่น
วัสดุสํารองทั่วไป
วัสดุสํารองระหวางทาง

12

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่น

หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาด
เงินลงทุนอื่น
ตราสารทุนอื่น
รวมเงินลงทุนอื่น
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่น

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท

5,720,581
867,490,823
29,465,564

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

14,107,560
867,490,823
47,663,616

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

902,676,968

1,482,000,910

929,261,999

1,523,940,806

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

904,676,968

1,484,000,910

931,261,999

1,525,940,806
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
13

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หมายเหตุฯ ขอ 13.1)
สวนไดเสียในกิจการรวมคา
หัก คาเผื่อการดอยคา
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ
(หมายเหตุฯ ขอ 13.3)
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสีย
ในกิจการรวมคา สุทธิ

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท

24,494,257,861
-

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

16,110,372,281
18,214,197,685
-

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

24,494,257,861

20,233,045,415

18,214,187,685

17,677,177,835

24,494,257,861

20,233,045,415

34,324,559,966

29,653,239,116

การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังนี้

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียในกิจการรวมคา
เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา
การจําหนายสวนไดเสียในกิจการรวมคา
การไดมาซึ่งกิจการรวมคา (หมายเหตุฯ ขอ 30)
การโอนยายสวนไดเสียในกิจการรวมคาไปเงินลงทุนในบริษัทยอย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

20,233,045,415
4,712,174,107
(3,822,535,496)
10,000,000
(835,340,316)
4,349,957,000
(10,000,000)
(143,042,849)
24,494,257,861

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา
การจําหนายสวนไดเสียในกิจการรวมคา
การไดมาซึ่งกิจการรวมคา (หมายเหตุฯ ขอ 30)
การไดมาซึ่งบริษัทยอย
การเลิกกิจการของบริษัทยอย
การดอยคาในเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

29,653,239,116
895,369,850
(348,360,000)
4,172,131,000
(47,820,000)
34,324,559,966

24,110,044,835
5,588,300,000
467,894,281
(513,000,000)
29,653,239,116

อัตรารอยละของการถือเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาไมมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตป พ.ศ. 2550 ยกเวนการการจําหนาย
สวนไดเสียในกิจการรวมคาและการซื้อธุรกิจ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 13.3 และขอ 30 ตามลําดับ
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
13

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังนี้ (ตอ)
เนื่องจากการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาของบริษัทในงบการเงินเฉพาะบริษัทใชวิธีราคาทุน
และการที่บริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทไดจายเงินปนผลใหบริษัทอยางสม่ําเสมอ อาจสงผลใหราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาของบริษัทสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจึงไดประเมินมูลคาจากการใชโดยอิงกับ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัท ผลขาดทุนจากการดอยคา จํานวน
47.82 ลานบาทไดรับรูเปนคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

13.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปนี้

ประเภทธุรกิจ

บริษัทยอยที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส
จํากัด และบริษัทยอย
- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด
- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษัทยอย

- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

ผลิตไฟฟา
ผลิตไฟฟา
ใหบริการรับจาง ซอมแซมและรับจาง
เดินเครื่องจักร
ซื้อ/ขาย ขนสงเชื้อเพลิงจาก
เศษวัสดุธรรมชาติ
ผลิตน้ําประปา
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟาโดยใชวัตถุดบิ ธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิง
ผลิตไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงจากแกลบ

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

ผลิตไฟฟา

1,060,000

บริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและ สิ่งแวดลอม จํากัด ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน
(SEED)
ไฟฟาโดยใชวัตถุดบิ เหลือใช
เปนเชื้อเพลิง
บริษัทยอยที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ British Virgin Islands
EGCO International B.V.I. และกิจการรวมคา
- Conal Holdings Corporation (Conal)
(จัดตั้งขึ้นในประเทศฟลปิ ปนส)
- Quezon Power (Philippines) Limited Co. (QPL)
(จัดตั้งขึ้นในประเทศฟลปิ ปนส)

ทุนชําระแลว อัตรารอยละ
พันบาท ของหุนที่ถือ
(รวมสัดสวนการลงทุน
ทางออม)

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน
ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา

ผลิตไฟฟา

99.99
99.99
99.99

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
วิธีราคาทุน
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท

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

1,272,804
1,052,057
214,893

129,500

41,576

80.00

891,894

-

11,000

90.91

10,000

-

-

99.99

5,126,778

132,858

729,320

40.00

7,340,472

23.40
16,110,372

2,714,188

99.99

175,000

70.00
74.00

95.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดมีการโอนสวนไดเสียในกิจการรวมคามาเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยตามสัดสวนการลงทุน
ที่เปลี่ยนไป ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 13.3
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
13

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

13.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ)
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปนี้ (ตอ)

ประเภทธุรกิจ

บริษัทยอยที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส
จํากัด และบริษัทยอยและกิจการรวมคา
- บริษัทยอย
- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด
- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด
- กิจการรวมคา
- บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษัทยอย

- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด

ผลิตไฟฟา
ผลิตไฟฟา
ใหบริการรับจาง ซอมแซมและรับจาง
เดินเครื่องจักร

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

ซื้อ/ขาย ขนสงเชื้อเพลิงจาก
เศษวัสดุธรรมชาติ
ผลิตน้ําประปา
รับจางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟา
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟาโดยใชวัตถุดบิ ธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิง
ผลิตไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงจากแกลบ

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ผลิตไฟฟา
ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด)
บริษัทยอยที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ British Virgin Islands
EGCO International B.V.I. และกิจการรวมคา

ทุนชําระแลว อัตรารอยละ
พันบาท ของหุนที่ถือ
(รวมสัดสวนการลงทุน
ทางออม)

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน

- Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดตั้งขึ้นใน ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ประเทศฟลิปปนส)

99.99
99.99
99.99

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
วิธีราคาทุน
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท

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

2,239,055
2,352,477
254,540

129,500

70,146

99.99
70.00

175,000

50.00
74.00

95.00
1,060,000

80.00

891,894

230,541

-

99.99

1,002,467

408,662

729,320

40.00
11,976,061

5,555,421
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
13

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

13.2 เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงของเงินปนผลคางรับสามารถวิเคราะหไดดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนป
การประกาศจายเงินปนผลของกิจการรวมคา
เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา
ราคาตามบัญชีปลายป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนป
การประกาศจายเงินปนผลของบริษัทยอยและกิจการรวมคา
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา
รับโอนเงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย
ราคาตามบัญชีปลายป

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

2,074,500,034
3,822,535,496
(2,007,169,958)
3,889,865,572

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
5,646,203,669
6,455,178,664
(4,971,228,942)
7,130,153,391

1,509,294,851
8,615,421,155
(4,587,993,141)
109,480,804
5,646,203,669

30

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
13

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

13.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปนี้

ประเภทธุรกิจ

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

วิธีราคาทุน
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
วิธีสวนไดเสีย
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท

(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

กิจการรวมคาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด
ลงทุนในโครงการตางๆ
(มหาชน) (กัลฟ) และบริษัทยอย
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
ผลิตไฟฟา
(บีแอลซีพี)
กิจการรวมคาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศฟลิปปนส
Conal Holdings Corporation
ลงทุนในโครงการตางๆ
(Conal) และบริษัทยอย
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
Quezon Power (Philippines),
ผลิตไฟฟา
Limited Co. (QPL)
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

50.00

6,672,769

9,255,247

100,626

50.00

9,902,800

10,138,080

3,640,365

40.00

954,647

734,744

81,544

23.40

4,349,957
21,880,173

4,366,187
24,494,258

3,822,535

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ภายใตเงื่อนไขสัญญาเงินกูของบีแอลซีพี บริษัทตองนําหุนสามัญของกิจการรวมคาดังกลาวไปวางเปน
หลักทรัพยค้ําประกันสําหรับเงินกูระยะยาวของกิจการรวมคาดังกลาว

ประเภทธุรกิจ

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

วิธีราคาทุน
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
วิธีสวนไดเสีย
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท

(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

กิจการรวมคาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก
รับจางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟา
เซอรวิส จํากัด
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา
ลงทุนในโครงการตางๆ
จํากัด (เอ็กโก เจดี) และบริษัท
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
รวมและกิจการรวมคา
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด
ลงทุนในโครงการตางๆ
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
(มหาชน) (กัลฟ) และบริษัทยอย
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
ผลิตไฟฟา
(บีแอลซีพี)
กิจการรวมคาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศฟลิปปนส
Conal Holdings Corporation
ลงทุนในโครงการตางๆ
(Conal) และบริษัทยอย
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

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
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
13

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

13.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ)
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปนี้ (ตอ)
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไดแสดงอยูภายใตหัวขอหนี้สินสุทธิในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม (หมายเหตุฯ ขอ 13.4)

ประเภทธุรกิจ

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
วิธีราคาทุน
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท

(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

กิจการรวมคาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) และ
ลงทุนในโครงการตางๆ
บริษัทยอย
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี)
ผลิตไฟฟา
กิจการรวมคาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Nam Theun 2 Power Company Limited
ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางการกอสราง)
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

ประเภทธุรกิจ

50.00
50.00

6,672,769
9,902,800

100,626
3,640,365

25.00

1,638,619
18,214,188

3,740,991

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
วิธีราคาทุน
เงินปนผล
พันบาท
พันบาท

(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

กิจการรวมคาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี) และ ลงทุนในโครงการตางๆ
บริษัทรวมและกิจการรวมคา
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) และ
ลงทุนในโครงการตางๆ
บริษัทยอย
ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี)
ผลิตไฟฟา
กิจการรวมคาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Nam Theun 2 Power Company Limited
ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางการกอสราง)
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

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
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
13

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

13.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีดังนี้
Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC)
(ก)

ในระหวางไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2551 NTPC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 0.90 ลานดอลลารสหรัฐฯ
กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 0.30 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทียบเทา
กับ 9.42 ลานบาท

(ข)

ในระหวางไตรมาสที่สองของป พ.ศ. 2551 NTPC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 32.10 ลานดอลลารสหรัฐฯ
กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 10.70 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทียบเทา
กับ 346.34 ลานบาท

(ค)

ในระหวางไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2551 NTPC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 16.35 ลานดอลลารสหรัฐฯ
กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 5.45 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทียบเทา
กับ 184.83 ลานบาท

(ง)

ในระหว า งไตรมาสที่ สี่ ข องป พ.ศ. 2551 NTPC ได เ รี ย กชํ า ระค า หุ น เพิ่ ม เติ ม เป น จํ า นวนเงิ น 29.43 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ฯ
กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 9.81 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทียบเทา
กับ 344.78 ลานบาท

บริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม จํากัด (SEED)
(จ)

ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงนามในบันทึกขอตกลงกับผูรวมทุนอีกสองราย เพื่อลงทุนใน SEED เพื่อพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาโดยใชวัตถุดิบเหลือใชเปนเชื้อเพลิงในสัดสวนรอยละ 50 โดยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 SEED ไดออกหุนเพิ่มทุน
จํานวน 0.10 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุนละ 100 บาท บริษัทไดซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน
รวม 10 ลานบาท โดยที่ผูรวมทุนอีกสองรายจะดําเนินการซื้อหุนเพิ่มทุนตามสัดสวนการลงทุนในภายหลัง
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทรับโอนหุน SEED จากผูถือหุนบุคคล
ซึ่งเปนผูแทนของบริษัท เซปโก-เอเชีย จํากัด (“SEPCO”) จํานวน 10,000 หุน มีผลใหบริษัทถือหุนทั้งหมดใน SEED ตอมาเมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีมติอนุมัติใหดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทยอยดังกลาว
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
13

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

13.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีดังนี้ (ตอ)
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี)
(ฉ)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญของเอ็กโก เจดี กับ บริษัท อมตะ เพาเวอร จํากัด
โดยบริษัทขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูใน เอ็กโก เจดี จํานวน 58,421,693 หุน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดในราคา
785 ลานบาท บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนสามัญดังกลาวในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก)
(ช)

เมื่ อวั นที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริ ษั ท เอสโก เอ็ นจิ เนี ยริ่ ง แอนด เซอร วิ ส จํ ากั ด (เอสโก) ซึ่ งเป นบริ ษั ทย อยของบริ ษั ท
ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญของอเมสโกกับบริษัท อมตะ เพาเวอร จํากัด โดยเอสโกขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูในอเมสโก
จํานวน 100,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดในราคา 30 ลานบาท เอสโกไดรับชําระเงินคาหุนสามัญดังกลาว
ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

13.4 หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา
บริษัทไดมีการลงนามในสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินจํานวน 94 ลานดอลลารสหรัฐฯแก Nam Theun 2 Power Company Limited
ซึ่ง เป นกิ จการร วมค าของบริษัท บริษัทบันทึก บั ญชี สํา หรั บสวนได เสี ย ในกิ จการร วมค าตามวิ ธีสวนไดเ สี ย ตามสั ดส วนการถือ หุ นใน
งบการเงินรวม ดังนั้นบริษัทไดรับรูขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 40 ลานบาทของกิจการรวมคาดังกลาวในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2550 : 823 ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินสุทธิที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับป
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

(823,135,900)
(93,533,146)
885,369,850
(8,367,837)
(39,667,033)

(622,820,166)
(249,709,753)
49,394,019
(823,135,900)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
13

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

13.4 หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา (ตอ)
มูลคาของหนี้สินสุทธิในกิจการรวมคาซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดังนี้

ประเภทธุรกิจ
Nam Theun 2 Power
Company Limited

ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางการกอสราง)

ประเภทธุรกิจ
Nam Theun 2 Power
Company Limited

ผลิตไฟฟา
(อยูระหวางการกอสราง)

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ
25.00

อัตรารอยละ
ของหุนที่ถือ
25.00

วิธีราคาทุน
พันบาท

วิธีสวนไดเสีย
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
เงินปนผล
พันบาท

1,638,619

(39,667)

-

วิธีราคาทุน
พันบาท

วิธีสวนไดเสีย
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
เงินปนผล
พันบาท

753,249

(823,136)

-

13.5 สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังนี้
สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ)
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับ Electric Power Development Company Limited
(EPDC) โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาดังกลาวในสัดสวนรอยละ 50
สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี) เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับ CLP Power (BLCP) Limited กิจการรวมคาอยูภายใต
สัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาดังกลาวในสัดสวนรอยละ 50
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Conal Holdings Corporation (Conal)
Conal Holdings Corporation (Conal) เปนกิจการรวมคาระหวาง EGCO International B.V.I. ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทกับ Alsons
Consolidated Resources, Inc. กิจการรวมคาอยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคา
ดังกลาวในสัดสวนรอยละ 40

35

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
13

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

13.5 สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ)
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC)
Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) เปนกิจการรวมคาระหวาง Government of Lao PDR ผาน Lao Holding State
Enterprise (LHSE), EDF lnternational (EDFI), Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) และบริษัท กิจการรวมคา
อยูภายใตสัญญารวมคาระหวางผูรวมคาสี่ราย โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาดังกลาวในสัดสวนรอยละ 25
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Quezon Power (Philippines), Limited Co. (QPL)
Quezon Power (Philippines), Limited Co. (QPL) เปนกิจการรวมคาของ EGCO International B.V.I. (EGCO BVI) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัท โดย EGCO BVI ถือหุน GPI Quezon Ltd. (GPIQ) ในสัดสวนรอยละ 90 ของหุนทั้งหมด และ GPIQ ถือหุนโดยออมของ
QPL ในสัดสวนรอยละ 26 ของหุนทั้งหมด ทําให EGCO BVI เปนผูถือหุนโดยออมของ QPL ในสัดสวนรอยละ 23.40
รายละเอียดของฐานะการเงินและผลประกอบการของกิจการรวมคาตามสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทมีดังตอไปนี้

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ
กัลฟ และบริษัทยอย
บีแอลซีพี
Conal และบริษัทยอย
QPL
NTPC

เอ็กโก เจดี และบริษัทรวมและ
กิจการรวมคา
กัลฟ และบริษัทยอย
บีแอลซีพี
Conal และบริษัทยอย
NTPC

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
รายได กําไร (ขาดทุน) อัตรารอยละของ
สุทธิ
หุนที่ถือ
พันบาท
พันบาท

สินทรัพย

หนี้สิน

พันบาท

พันบาท

ไทย
ไทย
ฟลิปปนส
ฟลิปปนส
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

23,631,431
27,734,931
1,434,753
6,067,563
7,831,104

14,405,761
20,918,915
218,842
3,583,668
7,870,771

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

สินทรัพย

หนี้สิน

พันบาท

พันบาท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รายได กําไร (ขาดทุน) 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%

14,195,466
10,243,961
637,708
271,051
1,572

1,548,504
3,113,324
127,893
50,196
(93,533)

50%
50%
40%
23.40%
25%
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
14

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ
งบการเงินรวม

ที่ดิน
บาท

โรงไฟฟา สถานียอยและ
อาคารและ ระบบสงพลังงานไฟฟาและ
สวนปรับปรุงที่ดิน
โรงผลิตน้ําประปา
บาท
บาท

อุปกรณ
สํานักงานและ
ยานพาหนะ
บาท

งานระหวางกอสราง
บาท

รวม
บาท

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

1,623,268,572
1,623,268,572

3,766,641,730
(1,985,708,964)
1,780,932,766

35,087,030,430
(20,024,316,917)
15,062,713,513

476,875,718
(350,110,975)
126,764,743

43,951,696
43,951,696

40,997,768,146
(22,360,136,856)
18,637,631,290

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย
โอนวัสดุสํารองคลังออกจากสินทรัพย
จําหนาย สุทธิ
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 24)
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

1,623,268,572
(95,387,263)
1,527,881,309

1,780,932,766
3,548,550
124,345,310
(192,952,404)
1,715,874,222

15,062,713,513
13,824,752
874,356,861
(339,169,700)
(705,236)
(18,981,337)
(1,935,649,195)
13,656,389,658

126,764,743
38,859,920
(1,139,456)
3,081,000
(40,591,639)
126,974,568

43,951,696
105,756,565
(136,114,973)
13,593,288

18,637,631,290
161,989,787
874,356,861
(339,169,700)
(1,844,692)
(123,057,263)
(2,169,193,238)
17,040,713,045

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

1,527,881,309
1,527,881,309

3,894,535,590
(2,178,661,368)
1,715,874,222

35,455,048,582
(21,798,658,924)
13,656,389,658

504,109,572
(377,135,004)
126,974,568

13,593,288
13,593,288

41,395,168,341
(24,354,455,296)
17,040,713,045
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
14

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

ที่ดิน
บาท

อาคารและ
สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท

284,429,029
284,429,029

619,473,510
(277,998,147)
341,475,363

245,127,784
(180,826,578)
64,301,206

1,149,030,323
(458,824,725)
690,205,598

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
284,429,029
ซื้อสินทรัพย
จําหนาย สุทธิ
โอนสินทรัพย
(95,387,263)
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 24)
189,041,766
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

341,475,363
(29,918,028)
311,557,335

64,301,206
23,438,692
(453,254)
(20,070,016)
67,216,628

690,205,598
23,438,692
(453,254)
(95,387,263)
(49,988,044)
567,815,729

619,473,511
(307,916,176)
311,557,335

257,566,421
(190,349,793)
67,216,628

1,066,081,698
(498,265,969)
567,815,729

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

189,041,766
189,041,766

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 9,567 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมไดนําไปจดจํานองและจํานํา
เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามหมายเหตุฯ ขอ 18 และ 19 (พ.ศ. 2550 จํานวน 10,366 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมมีรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซื้ออุปกรณสําหรับโรงไฟฟาที่ถือเปน
ภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวม (พ.ศ. 2550 จํานวน 37.7 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาทุนของอุปกรณซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูมีจํานวน 527.08 ลานบาทและ
160.40 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ (พ.ศ. 2550 จํานวน 497.52 ลานบาทและ 162.45 ลานบาท
สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
15

คาความนิยม สุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
การตัดจําหนาย (หมายเหตุฯ ขอ 24)
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
16

210,696,831
(14,525,091)
196,171,740

225,221,922
(14,525,091)
210,696,831

297,178,164
(101,006,424)
196,171,740

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

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ

เงินมัดจํา
ภาษีขอคืน
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา
อื่นๆ

17

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

14,228,085
3,661,229
322,635,012
93,040,707
44,050,502
477,615,535

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
11,511,931
3,661,229
322,635,012
337,808,172

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

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในงบการเงินเฉพาะบริษัท
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งโดยมีวงเงินสินเชื่อ
จํานวน 4,000 ลานบาท สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ THBFIX 3 เดือน บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ตอป มีกําหนด
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและชําระคืนเงินตนทั้งจํานวนเมื่อครบกําหนดสามปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจาย
คาธรรมเนียมผูกพันสัญญาสินเชื่อในอัตรารอยละ 0.25 ตอป ของวงเงินสินเชื่อสวนที่บริษัทไมไดเบิกและยังไมไดยกเลิก ในระหวางป
พ.ศ. 2551 บริษัทไดเบิกใชเงินกูระยะสั้นดังกลาวจํานวน 3,500 ลานบาท ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 6 เดือน ซึ่งสามารถตออายุได
เมื่อครบกําหนด

39

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
18

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมดังตอไปนี้

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
79,917,707
เงินกูยืมสกุลเงินบาท
81,005,000
เงินกูยืมสกุลเงินเยน
39,292,647
(3,754,608)
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี
196,460,746

724,041,735
78,622,500
30,211,373
(3,755,475)
829,120,133

-

-

547,671,347
4,555,122,500
261,689,025

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

4,000,000,000
-

4,000,000,000
-

(18,133,524)
5,346,349,348

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

4,000,000,000

4,000,000,000

5,542,810,094

6,280,947,382

4,000,000,000

4,000,000,000

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินกูยืมสกุลเงินบาท
เงินกูยืมสกุลเงินเยน
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู
รอตัดบัญชี สุทธิ

รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
คืออัตราดอกเบี้ย รอยละ 7.58 ตอป สําหรับเงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 2.93 ตอปสําหรับสกุลเงินเยน และรอยละ 4.30 ตอป
สําหรับเงินกูยืมสกุลเงินบาท
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทย อยเปนเงินกูยื มที่มีหลั กประกั น โดยเงินกูยื มระยะยาวดัง กลาวค้ํ าประกั นโดยการจํานองที่ดิน อาคาร
โรงไฟฟ า และจํ า นํา อุ ป กรณ ของบริษัทย อย นอกจากนี้ บริษั ท ย อ ยต อ งกั นเงิ น สํ า รองเพื่ อ การชําระคื นเงิ นต น และจ า ยดอกเบี้ ย ที่ จ ะ
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุ ฯ ขอ 9) อี กทั้ง บริ ษัทยอยไดโ อนสิท ธิ์ในสัญญาซื้อขายไฟฟ า สัญญาซื้ อขายทรั พย สิน สั ญญาการบํ ารุ งรั กษาหลัก และ
กรมธรรมประกันภัยใหกับเจาหนี้เงินกูเพื่อเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูและหุนกู
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มีดังตอไปนี้

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

4,542,810,094
1,000,000,000
5,542,810,094

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
3,000,000,000
1,000,000,000
4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
18

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทสามารถวิเคราะหไดดังนี้

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
การตัดจําหนายคาธรรมเนียม
ในการจัดหาเงินกูยืม
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท

6,280,947,382
(832,875,608)
90,982,844

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

4,000,000,000
-

4,000,000,000
-

3,755,476
5,542,810,094

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

4,000,000,000

4,000,000,000

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวมีดังตอไปนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

196,460,746
982,234,689
4,364,114,659
5,542,810,094

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
4,000,000,000
4,000,000,000

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

วงเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไมไดใช จํานวน 833 ลานบาท (พ.ศ. 2550 จํานวน
333 ลานบาท)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
19

หุนกู
หุนกูเปนหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัทยอยของบริษัท ดังรายละเอียดตอไปนี้

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกู สุทธิ
รวมหุนกู

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

816,479,640
1,410,357,043
2,226,836,683

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
-

-

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนกูของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย คืออัตราดอกเบี้ย
รอยละ 12.24 ตอป (พ.ศ. 2550 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12.04 ตอป)
หุนกูเปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 9) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพยและ
สัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 18)
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหไดดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนป
การจายคืนหุนกู
ราคาตามบัญชีปลายป

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

2,956,612,363
(729,775,680)
2,226,836,683

3,608,819,803
(652,207,440)
2,956,612,363
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
19

หุนกู (ตอ)
ระยะเวลาการครบกําหนดของหุนกูมีดังตอไปนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

20

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

816,479,640
1,410,357,043

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

2,226,836,683

2,956,612,363

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ

มูลคาตามบัญชีตนป
คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลัง
การเลิกจางหรือเกษียณอายุ
จายผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนดอกเบี้ย
มูลคาตามบัญชีปลายป

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

136,237,597

116,542,366

34,544,763

28,983,223

18,653,367
(3,743,525)
7,340,045
158,487,484

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

8,768,275
1,858,348
45,171,386

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท

ขอสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) ที่สําคัญ ณ วันที่ในงบดุล ดังนี้

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานประจํา
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานชั่วคราว
อัตราการลาออก - พนักงานประจํา
อัตราการลาออก - พนักงานชั่วคราว
อัตราการตาย
เกษียณอายุ

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

5.40%
6.00% - 11.00%
7.00% - 9.00%
0.00% - 5.00%
0.00% - 10.00%
0.11% - 2.18%
60 ป

5.40%
6.00% - 11.00%
7.00% - 9.00%
0.00% - 5.00%
0.00% - 10.00%
0.11% - 2.18%
60 ป
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
21

ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน
จํานวนหุน
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
การออกหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
การออกหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

526,465,000
526,465,000
526,465,000

หุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน
บาท
บาท
5,264,650,000
5,264,650,000
5,264,650,000

8,601,300,000
8,601,300,000
8,601,300,000

รวม
บาท
13,865,950,000
13,865,950,000
13,865,950,000

หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 530,000,000 หุน ซึ่งมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท (พ.ศ. 2550 จํานวน 530,000,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท) หุนสามัญจํานวน 526,465,000 หุน ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว
22

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนป
จัดสรรระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

530,000,000
530,000,000

530,000,000
530,000,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
530,000,000
530,000,000

530,000,000
530,000,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองตั้งสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายไมสามารถ
จัดสรรได
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
23

สวนของผูถือหุนสวนนอย

ยอดคงเหลือตนป
สวนแบงกําไรสุทธิในบริษัทยอยและสวนไดเสีย
ในกิจการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินปนผลจายของบริษัทยอย
ยอดคงเหลือปลายป
24

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท

520,823,371

509,247,997

-

-

85,607,800
(130,167,278)

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

-

-

476,263,893

520,823,371

-

-

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

2,169,193,238

2,129,003,752

49,988,044

47,050,742

14,525,091
297,557,113
970,614,962

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

239,454,135

225,886,166

-

-

47,820,000

-

คาใชจายตามลักษณะ
รายการดังตอไปนี้ไดรวมอยูในการคํานวณกําไรสุทธิ

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ
(หมายเหตุฯ ขอ 14)
คาตัดจําหนายคาความนิยม
(หมายเหตุฯ ขอ 15)
คาซอมบํารุงรักษาหลักของโรงไฟฟา
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
(หมายเหตุฯ ขอ 13)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
25

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกและชําระ
แลวในระหวางปหักดวยจํานวนหุนทุนซื้อคืน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
บาท
บาท
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)

6,926,708,007

8,402,051,542

6,551,057,518

8,584,162,527

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

526,465,000

526,465,000

526,465,000

526,465,000

13.16

15.96

12.44

16.31

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังนั้น จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด
26

เงินปนผล
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับ
ป พ.ศ. 2550 ดังนี้
(ก)

เงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 2.25 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,185 ลานบาท
เงินปนผลระหวางกาลนี้ไดจายใหแกผูถือหุนแลวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550

(ข)

เงินปนผลในอัตราหุนละ 2.50 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,316 ลานบาท เงินปนผล
ดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2550 จายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน
ในอัตราหุนละ 2.00 บาท เปนจํานวนทั้งสิ้น 1,053 ลานบาท)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ในอัตราหุนละ 2.50 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,316 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551
นอกจากนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2551 บริษัทไดบันทึกกลับรายการเงินปนผลคางจายที่เปนของผูลงทุนตางประเทศซึ่งไมสามารถใชสิทธิ
ในการรับเงินปนผลจํานวน 29 ลานบาท (พ.ศ. 2550 จํานวน 31 ลานบาท)
27

คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการในงบกํ าไรขาดทุ นรวมและงบกํ าไรขาดทุ นเฉพาะบริ ษั ทสํ าหรั บป สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2551 จํ านวน
27 ลานบาทและ 26 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยคากรรมการรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการและโบนัส โบนัสดังกลาวไดรับอนุมัติ
เบื้องตนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งจะไดมีการนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของ
บริษัทและกลุมบริษัท (พ.ศ. 2551 จํานวน 28 ลานบาทและ 28 ลานบาท สําหรับงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
ตามลําดับ)
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
28

การสงเสริมการลงทุน
กลุมบริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับกิจการผลิตไฟฟาและผลิตน้ําประปา
โดยบริษัทยอยทั้งหาแหงไดรับสิทธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆ หลายประการ รวมทั้งการไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการ ในฐานะที่เ ป น บริ ษั ท ไดรับ การสง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ การอุ ตสาหกรรม บริ ษั ท ย อ ยทั้ ง หมดนี้ จ ะต อ งปฏิ บัติ ตามเงื่ อนไขและ
ขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน

บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น 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

สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัดและบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ในเรื่องการไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ไดหมดอายุลงเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2547 ตามลําดับ
เปนผลใหบริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับสงเสริมการลงทุนเพียงอัตรา
รอยละหาสิบของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งนี้สิทธิประโยชนจาก
บัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ในเรื่องการไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดหมดอายุลงเมื่อวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2551 เปนผลใหบริษัทยอยดังกลาวตองชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลตามอัตราปกติ นับจากวันที่พนกําหนดการลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
29

เครื่องมือทางการเงิน
กลุ ม บริ ษั ท ต องเผชิ ญกั บ ความเสี่ ย งทางการเงิ น ที่ สํ า คัญ ได แ ก ความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย และความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
โดยกลุมบริษัทไดกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจซึ่งตองจายเงินเปนสกุลเงินตางประเทศและจายอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และ
แบบลอยตัว
กลุมบริษัทใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อชวยในการบริหารสภาพคลองของเงินสด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนปองกันโดยการ
ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 29 (ก) ในกรณีของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุมบริษัทสามารถนําผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอัตรา
แลกเปลี่ยนมาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนที่เรียกเก็บจาก กฟผ. และ National Power Corporation
(NPC)ตามที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 31 (ก)
กลุมบริษัทไมอนุญาตใหมีการใชเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเปนการเก็งกําไร โดยการทําตราสารอนุพันธทุกประเภทตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการของแตละบริษัทในกลุมบริษัทกอน
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
29

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมียอดคงเหลือในสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศหลังบันทึกผลของสัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
พ.ศ. 2551
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
เงินตราตางประเทศ
ลาน
หนี้สิน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินเยน

17.89
772.13

ลานบาท
627.59
300.98
928.57

เงินตราตางประเทศ
ลาน
-

ลานบาท

พ.ศ. 2550
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
เงินตราตางประเทศ
ลาน

ลานบาท

เงินตราตางประเทศ
ลาน

ลานบาท

สินทรัพย
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ

1.68

56.28
56.28

-

-

หนี้สิน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินเยน

41.30
872.93

1,330.21
261.63
1,591.84

-

-

สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินฝากสถาบันการเงินที่เปน
สกุลดอลลารสหรัฐฯ หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ดอกเบี้ยคางจายและเงินกูยืมระยะยาว
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
29

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการจายชําระเงินกูยืม
ระยะยาวที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 18 ลานดอลลารสหรัฐฯ และสกุลเงินเยน จํานวน 772 ลานเยน ซึ่งเปนจํานวนเงิน
สุทธิหลังจากหักเงินฝากและเงินลงทุนในสกุลเงินตราตางประเทศนั้นแลว (พ.ศ. 2550 จํานวน 32 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 873
ลานเยน) อยางไรก็ตาม บริษัทยอยดังกลาวไดรับการชดเชยผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระหนี้สินที่เปน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และเงินเยน จาก กฟผ. (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 31 (ก))
วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ
กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินดังนี้ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย เป น สั ญ ญาที่ ช ว ยในการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,000 ลานบาท สัญญามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแตละป อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใตสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาว มีดังนี้

สกุลเงิน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินบาท

จํานวนเงินตามสัญญา (ลาน)
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
17.89
3,000.00

33.30
-

อัตรารอยละคงที่ตอป
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
7.42
2.48 - 4.20

7.42 - 8.03
-

เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

79,917,707
3,547,671,347
3,627,589,054

522,201,735
606,168,765
1,128,370,500

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
3,000,000,000
3,000,000,000

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
29

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย เปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมมีเงินกูยืมระยะยาวภายใตสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย (พ.ศ. 2550 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 24 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตาม
สัญญาเทากับ 25.23 บาท ตอดอลลารสหรัฐฯ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 11 ตอป)
เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป

(ข)

พ.ศ. 2551
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
บาท

-

201,840,000
201,840,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
บาท
บาท
-

-

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัทไมมีความเสี่ยงในดานการใหสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญกับเงินสดและเงินลงทุน เนื่องจากกลุมบริษัทมีรายการเงินสด
และเงินลงทุนกับสถาบันทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยกลุมบริษัทไดวางนโยบายจํากัดรายการที่จะเกิดกับสถาบันการเงินใด
สถาบั น การเงิ น หนึ่ ง เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และจะนํ า เงิ น ส ว นเกิ น ไปลงทุ น เฉพาะการลงทุ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ํ า
จากประสบการณในอดีตกลุมบริษัทไมเคยมีความสูญเสียจากเงินสดและเงินลงทุน และสําหรับรายการลูกหนี้การคา กลุมบริษัท
ขายไฟฟาใหกับ กฟผ. National Power Corporation และภาคอุตสาหกรรม ภายใตเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวและ
สัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ําระยะยาว

(ค)

สัญญาแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนา
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 31 สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางบริษัทยอยกับ กฟผ. ไดกําหนดใหมีการคํานวณรายไดคาความ
พรอมจาย โดยอางอิงตัวแปรที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ดังนั้น บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทคือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง
จํากัด จึงไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รายไดคาไฟฟาตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนา จํานวน
24.29 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทากับ 33.80 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ สัญญาดังกลาว
มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
29

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
(ง)

มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมซึ่งไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุน ลูกหนี้และเจาหนี้การคา ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ลูกหนี้และเจาหนี้อื่นและเงินกูยืมระยะสั้น เนื่องจาก
เครื่องมือทางการเงินกลุมนี้มีระยะเวลาครบกําหนดสั้น
มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู มีดังนี้

เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

มูลคาตามสัญญา
ลานบาท

งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม
ลานบาท

5,565
2,227

5,906
2,471

มูลคาตามสัญญา
ลานบาท

งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม
ลานบาท

6,307
2,957

6,362
3,341

พ.ศ. 2551
งบการเงินเฉพาะบริษัท
มูลคาตามสัญญา
มูลคายุติธรรม
ลานบาท
ลานบาท
4,000
-

4,267
-

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

4,000
-

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมของตลาด ณ วันที่ในงบดุล สวนมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีมูลคาใกลเคียง
กับมูลคาตามสัญญา
มูลคายุติธรรมของหุนกูคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตลาดในวันลาสุดที่มีการ
ซื้อขายของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยภายในวันที่ในงบดุล
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุล มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เปนหนี้สิน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ยที่เปนสินทรัพย
สัญญาแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนาที่เปนสินทรัพย (หนี้สิน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท

(284)

(19)

(222)

-

(27)

63
2

-

-

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยคํานวณโดยใช
อัตราที่กําหนดโดยธนาคารของกลุมบริษัทเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลานั้น ณ วันที่ในงบดุล
51

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
30

การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีมติเห็นชอบให EGCO International B.V.I. (EGCO BVI) ซึ่งเปน
บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ซื้อหุนของ GPI Quezon Ltd. (GPIQ) จาก Global Power Investment, L.P. ในสัดสวนรอยละ
90 ของทุนจดทะเบียน เปนจํานวนเงิน 123.30 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ การที่ EGCO BVI ซื้อหุนของ GPIQ ในสัดสวนรอยละ 90
ทําให EGCO BVI เปนผูถือหุนโดยออมของ Quezon Power (Philippines) Limited Co., (QPL) ซึ่งเปนโรงไฟฟาถานหินกําลังผลิตสุทธิ
460 เมกะวัตตและระบบสายสงที่เกี่ยวของในประเทศฟลิปปนสในสัดสวนรอยละ 23.40 โดยไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญ
ของ GPIQ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ซื้อมาและคาความนิยมมีดังตอไปนี้
พันบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน สุทธิ
สินทรัพยอื่นหักดวยหนี้สินอื่น
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ
คาความนิยม
สิ่งที่ใชตอบแทนในการซื้อ

5,070,116
(3,387,243)
784,792
2,467,665
1,882,292
4,349,957

สินทรัพยสุทธิ ที่ไดจากการซื้อธุ รกิจที่แสดงไวขางตนเปนราคาตามบัญชี สุทธิ ณ วันที่ซื้อกิ จการ บริษั ทยอยกําลัง อยูในระหว างการ
คํานวณหามูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยเหลานี้ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ผลแตกตางระหวางราคาตาม
บัญชีสุทธิดังกลาวขางตนกับมูลคายุติธรรมสุทธิจะนําไปปรับปรุงกับคาความนิยม
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) และบริษัทวันเอนเนอจี้ ไทยแลนด ลิมิเต็ด (เดิมชื่อ
บริษัท ซีแอลพี เพาเวอร โปรเจ็คส (ประเทศไทย) จํากัด”) ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลืออยูถือโดย
นักลงทุนทั่วไป
รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 13
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
(ก)

รายไดคาขายไฟฟา

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดคาขายไฟฟา
- ผูถือหุนใหญ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท
8,550

9,139

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท
-

-

บริษัทยอยของบริษัท
บริษัทยอยสี่แหงของบริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น
จํากัด และบริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. สัญญาทั้งสี่ฉบับดังกลาวมีอายุ 20 ป 15 ป 21 ป
และ 21 ปต ามลํา ดับ ตามมติที่ป ระชุมคณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 15 กุมภาพัน ธ พ.ศ. 2537 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2539
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2546 และวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ตามลําดับ ไดกําหนดใหราคาคาไฟฟาตามสัญญาดังกลาว
คํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม โดยสัญญาเหลานั้นมีขอจํากัดเกี่ยวกับการขายไฟฟาของบริษัทยอยทั้งสี่แหง
ใหกับบุคคลที่สามตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริษัทยอยทั้งสี่แหงไดโอนสิทธิ์ในสัญญาดังกลาวใหกับเจาหนี้เงินกู เพื่อใชเปน
หลัก ประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ทั้ง นี้บริษัท ผลิตไฟฟา ระยอง จํา กัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํา กัด ไดจา ย
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 ตามลําดับ ดังนั้น ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สัญญาซื้อขายไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จึงไมนําไปใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกูอีกตอไป ในขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ยังคงนําไปใชเปนหลักประกัน
ตามเงื่อนไขของหุนกู ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 19
นอกจากนี้ บริษัทผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ยังสามารถนําผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
สําหรับภาระหนี้สินที่เปนเงินดอลลารสหรัฐฯ มาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนจาก กฟผ. ตาม "The First
Amendment to Power Purchase Agreements" ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541 ทั้งนี้รายไดจากการขายไฟฟาสวนที่ไดรับจาก
การชดเชยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 มีจํานวน 320 ลานบาท และ 393 ลานบาท ตามลําดับ
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. เปนผูรับภาระตนทุนกาซธรรมชาติจนกวาบริษัทยอยสองแหงดังกลาวจะทําสัญญา
ซื้อขายกาซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ ปจจุบัน บริษัทยอยทั้งสองแหงยังไมไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ดังกลาว ดังนั้นรายไดคาพลังงานไฟฟาและตนทุนขายจึงไมไดรวมคํานวณตนทุนในสวนนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ข)

รายไดการใหบริการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดการใหบริการ
- ผูถือหุนใหญ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท
51

86

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท
-

-

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด ไดทําสัญญารับจางเหมางานบํารุงรักษาโรงไฟฟากับ กฟผ. เพื่อใหบริการ
ดูแลรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟา คาบริการดังกลาวคํานวณตาม
หลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม สัญญาดังกลาวมีอายุ 8 ป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค)

คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก
- ผูถือหุนใหญ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท
287

255

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท
-

-

บริษัทยอยสองแหงของบริษัทคือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดทําสัญญารับบริการ
ซอมบํารุงรักษาหลักกับ กฟผ. เพื่อการบริการดูแลและบํารุงรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่น
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โรงไฟฟ า ของบริ ษั ท ย อ ยทั้ ง สองแห ง ค า บริ ก ารดั ง กล า วกํ า หนดตามหลั ก เกณฑ ต น ทุ น บวกกํ า ไรส ว นเพิ่ ม
ตามเงื่อนไขของสัญญาคาบริการของแตละปจะถูกปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผูบริโภค บริษัทยอยทั้งสองแหงไดตออายุของสัญญา
ดังกลาวตอไปอีก 8 ป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และ 4 ป โดยมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัทยอยทั้งสองแหงไดโอนสิทธิ์ในสัญญาดังกลาว
ใหกับเจาหนี้เงินกู เพื่อใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู อยางไรก็ตามบริษัทยอยทั้งสองแหงไดจายชําระคืนเงิน
กูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 ตามลําดับ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 สัญญารับบริการซอมบํารุงรักษาหลักของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จึงไมนําไปใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกูอีกตอไป ในขณะที่สัญญาซอมบํารุงหลักของบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ยังคงนําไปใชเปนหลักประกัน
ตามเงื่อนไขของหุนกู ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 19
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ง)

ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท

ลูกหนี้การคา
- ผูถือหุนใหญ

1,373

1,622

-

-

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

1,330
17
17
6
3

1,572
23
21
6

-

-

1,373

1,622

-

-

72

98

-

-

เจาหนี้การคา
- ผูถือหุนใหญ
(จ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท

ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ผูถือหุนใหญ
- บริษัทยอย
- กิจการรวมคา

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระ
เกินกวาหนึ่งป
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท

8

56
7

5
2

1
2

8

63

7

3

221

196

221

196

7

3

-

-

7

3

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ฉ)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สวนของเงินใหกยู มื ระยะยาวแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกันที่ถงึ กําหนดรับ
ชําระภายในหนึง่ ป
- บริษัทยอย
เงินใหกยู ืมระยะยาวแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน สุทธิ
- บริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัทยอย
ยอดคงเหลือตนป
เงินใหกูยืมระหวางป
เงินกูรับคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

พ.ศ. 2551
ลานบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท

-

-

966
966

867
867

-

-

734
734

1,700
1,700

-

-

1,700

2,567

พ.ศ. 2551
ลานบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
ลานบาท

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท

2,567
(867)
1,700

3,380
(813)
2,567
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ฉ)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ (ตอ)

พ.ศ. 2551
ลานบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
ลานบาท

กิจการรวมคา
ยอดคงเหลือตนป
เงินใหกูยืมระหวางป
เงินกูรับคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

-

100
(100)
-

-

100
(100)
-

ดอกเบี้ยคางรับ
- บริษัทยอย

-

-

4

7

-

4
4

139
139

189
4
193

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบี้ยรับ
- บริษัทยอย
- กิจการรวมคา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัทไดเขาทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
เปนจํานวนเงิน 780 ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ลบอัตราสวนลดคงที่และมีกําหนดการชําระ
ดอกเบี้ยทุกครึ่งปและการจายชําระคืนเงินตนทุกสิ้นปๆ ละ 45,882,350 บาท เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2568
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด
บริษัทไดเขาทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนจํานวนเงิน 2,600
ลานบาท เงิ นให กูยื มดั งกลาวมี อัตราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 6 ต อป และมี กําหนดการชํ าระดอกเบี้ ยและชําระคืนเงิ นต นทุกวั นที่
7 มิถุนายน และ 7 ธันวาคม ของทุกป เริ่มตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
เงินใหกูยืมแกกิจการรวมคา
กิจการรวมคากัลฟ
บริษัทไดเขาทําสัญญา Credit Facility Agreement กับกิจการรวมคากัลฟ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เพื่อใหกัลฟใช
ในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งกอนกําหนดเปนจํานวนเงิน 450 ลานบาท
โดยกําหนดการจายชําระคืนเงินกูยืมและเงื่อนไขอื่นๆ ภายใตสัญญาดังกลาวยังคงเหมือนกับเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู
เดิมของกัลฟ กิจการรวมคาไดจายชําระคืนเงินกูยืมทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2550
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
(ช)

เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย และดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินลงทุนในหุนกู
- บริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกูของ
- บริษัทยอย
(ซ)

พ.ศ. 2551
ลานบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
ลานบาท

-

-

พ.ศ. 2551
ลานบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
ลานบาท

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท
22

30

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ลานบาท
ลานบาท
5

6

รายไดจากการใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงานและการใหบริการ
บริ ษั ท ได ทํ า สั ญ ญาให เ ช า พื้ น ที่ อ าคารสํ า นั ก งาน สั ญ ญาให บ ริ ก ารในบริ เ วณอาคาร และสั ญ ญาให บ ริ ก ารบริ ห ารจั ด การ
กับ บริษ ัท ยอ ยและกิจ การรว มคา โดยขอบเขตพื ้น ที ่แ ละการใหบ ริก ารเปน ไปตามที ่ร ะบุใ นสัญ ญาซึ ่ง เปน สัญ ญาปต อ ป
คาบริการบริหารจัดการคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
คาเชาพื้นที่และคาบริการในบริเวณอาคาร
- บริษัทยอย

คาบริการบริหารจัดการ
- บริษัทยอย
- กิจการรวมคา

พ.ศ. 2551
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550
ลานบาท

12
12

12
12

70
1
71

69
1
70
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
32

ภาระผูกพันและสัญญาที่สําคัญ

32.1 ภาระผูกพันของบริษัท
(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreement จากการค้ําประกันเงินกูยืม
ใหแกบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 463 ลานบาท

(ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Counter Guarantee และ Standby Letters of Credit ที่ออก
ในนามของบริษัทเพื่อบริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,290 ลานบาท

(ค)

บริษัทมีการบริหารภาระผูกพันใหเปนไปตามหลักเกณฑบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัทพิจารณา
แยกระดับความเสี่ยงของภาระผูกพันดังกลาว เปนภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงต่ําและที่มีความเสี่ยงสูง โดยบริษัทไดตั้งบัญชี
สํารองเพื่อภาระผูกพันในการชําระหนี้ในอัตรารอยละ 10 ของภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งคิดเปนจํานวน 272 ลานบาท
บริษัทไดสํารองเงินดังกลาวไวเต็มมูลคาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยเงินสํารองดังกลาวไดรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ บริษัทยังไดสํารองเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกันภาระผูกพัน
ภายใต Standby Letters of Credit ที่ออกในนามของบริษัทเพื่อบริษัทยอยอีกเปนจํานวน 450 ลานบาท ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุฯ ขอ 9

(ง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยังคงวางใบหุนสามัญของกิจการรวมคาบีแอลซีพี เปนหลักทรัพยค้ําประกัน ตามที่กลาว
ไวในหมายเหตุฯ ขอ 13.3

(จ)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งโดยมีวงเงิน
สินเชื่อจํานวน 4,000 ลานบาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 17 ในระหวางป พ.ศ. 2551 บริษัทไดเบิกใชเงินกูระยะสั้น
ดังกลาวจํานวน 3,500 ลานบาท ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 6 เดือน ซึ่งสามารถตออายุไดเมื่อครบกําหนด มีผลทําใหบริษัท
มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือจํานวน 500 ลานบาท

32.2 สัญญาที่สําคัญ
สัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาแปลงพลังงาน
บริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาตั้งแต 15 ป ถึง 21 ป ภายใตสัญญาดังกลาว
บริ ษั ทเหล านั้ นต องยื่ นหนั งสื อค้ํ าประกั นที่ ออกโดยธนาคารเพื่ อ ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในสั ญ ญาเป น จํ า นวนเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น
140 ลานบาทและจะไดรับคืนหลักประกันเมื่อครบอายุสัญญาแลว
สัญญาซื้อขายน้ําประปา
บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดทําสัญญากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อผลิตน้ําประปาซึ่งมีระยะเวลา 30 ป ภายใตสัญญา
บริษัทยอยดังกลาวตองผลิตน้ําประปาเพื่อขายใหกับการประปาในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งกปภ. ตองซื้อน้ําประปา
ตามปริมาณขั้นต่ําและราคาที่ระบุในสัญญา

59

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
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32.2 สัญญาที่สําคัญ (ตอ)
สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง
บริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาซื้อขายกาซกับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 21 ป และสามารถตออายุ
ออกไปไดอีก 4 ป
บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายน้ํามันเตากับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) สัญญามีอายุ 3 ปเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยดังกลาวไดตออายุของสัญญาออกไปอีก 1 ป และสามารถทําไดโดยอัตโนมัติ
ในปตอๆไป (หากไมมีการยกเลิกการขยายเวลาโดยอัตโนมัติ)
สัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา
บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดทําสัญญารับบริการเดินเครื่อง บํารุงรักษาโรงไฟฟา และบํารุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟากับลูกคาสองราย
โดยมีระยะเวลา 8 และ 12 ป ตามลําดับ สัญญามีมูลคารวมทั้งสิ้น 90 ลานบาท นอกจากนั้น บริษัทยอยดังกลาวยังไดทําสัญญาจัดหาวัสดุ
สํารองคลังและใหบริการบํารุงรักษากับธุรกิจตางประเทศ ซึ่งสัญญามีมูลคารวมทั้งสิ้น 22 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 44 ลานยูโร โดยมีระยะเวลา
การใหบริการ 3 - 4 ป
33

การรับโอนกิจการ
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ผู ถือ หุ น เมื่ อ วั น ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ผู ถื อ หุ น ได อ นุ มั ติ ก ารรั บ โอนกิ จ การทั้ ง หมดจากบริ ษั ท
ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 หรือวันอื่นใดตามที่กรรมการผูจัดการใหญ
จะกําหนด และภายหลังการโอนกิจการแลว บฟร. จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และเริ่มกระบวนการชําระบัญชีภายในปเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บฟร. อยูระหวางการดําเนินการโอนกิจการดังกลาว
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