
 
 

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

 



 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุนรวมแล ะงบกําไ ร
ขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท แล ะ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบมาน้ีขอ งบริษัท  ผลิตไฟฟา  จํา กัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ 
ถูกตองและครบถวนของขอมูลใน งบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ งบการ เ งินดังกล าวจาก 
ผลการตรวจสอบของขาพเจา  
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนแล ะปฏิบัติง านเพื่ อ ให ไ ด 
ความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่นําเสนอ  ในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหน็
ของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนน้ี แสดงฐานะการเงินรวมแล ะฐานะการ เ งินเ ฉพาะบริษัท  ณ  วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) แล ะบริษัท ยอ ย  แล ะของ เ ฉพาะบริษัท  
ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุชาติ เหลืองสุรสวัสด์ิ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 3,750,425,011       5,601,549,645       2,444,065,880       4,129,760,569       
เงินลงทุนระยะส้ัน 7

- เงินฝากสถาบันการเงิน 226,014,870         129,214,751         890,350               856,435               
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 32,239,930           93,947,796           39,539,410           68,416,715           

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีใชเปนหลักประกัน 8
- เงินฝากสถาบันการเงิน 914,021,645         2,273,027,590       -                        -                        
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด -                        26,000,000           -                        -                        

ลูกหน้ีการคา สุทธิ 9 147,963,476         157,625,409         -                        -                        
ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 30 1,621,832,240       1,888,194,851       -                        -                        
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา 12.2 2,074,500,034       -                        5,646,203,669       1,509,294,851       
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน
ท่ีถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 30 -                        100,000,000         866,840,000         912,760,000         

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 30 62,859,192           19,778,445           10,098,581           12,441,497           
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 10 3,328,405,416       3,547,390,261       -                        -                        
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 310,676,874         385,092,123         16,341,138           14,729,178           

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 12,468,938,688     14,221,820,871     9,023,979,028       6,648,259,245       

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
และเงินลงทุนอ่ืน 11 1,484,000,910       2,952,041,733       1,525,940,806       3,005,872,521       

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใชเปนหลักประกัน 8 1,166,300            1,040,300            -                        -                        
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีถึงกําหนดรับชําระเกินกวาหน่ึงป 30 196,168,728         195,777,745         196,168,728         195,777,745         
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน สุทธิ 30 -                        -                        1,700,400,000       2,567,240,000       
เงินลงทุนในบริษัทยอย 12 -                        -                        11,976,061,281     12,021,167,000     
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 12 20,233,045,415     12,376,337,457     17,677,177,835     12,088,877,835     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 13 18,637,631,290     20,139,181,847     690,205,598         708,356,627         
คาความนิยม สุทธิ 14 210,696,831         225,221,922         -                        -                        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 15 368,691,680         347,424,055         248,164,575         232,503,375         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 41,131,401,154     36,237,025,059     34,014,118,823     30,819,795,103     

รวมสินทรัพย 53,600,339,842     50,458,845,930     43,038,097,851     37,468,054,348     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคา 487,900,291         599,608,143         -                        -                        
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 30 98,080,528           100,264,592         -                        -                        
เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 30 3,002,802            4,647,521,143       38,952                4,645,002,770       
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 17 829,120,133         1,539,927,744       -                        -                        
หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 18 729,675,000         652,090,680         -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

- ดอกเบี้ยคางจาย 30 36,452,332           49,706,914           1,953,280            -                        
- ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 113,153,165         157,520,162         -                        
- ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 151,622,545         466,845,762         -                        -                        
- อ่ืนๆ 508,651,563         380,262,686         164,135,850         164,722,307         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,957,658,359       8,593,747,826       166,128,082         4,809,725,077       

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 17 5,451,827,249       2,364,362,067       4,000,000,000       -                        
หุนกู สุทธิ 18 2,226,937,363       2,956,729,123       -                        -                        
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง 19
หรือเกษียณอายุ   136,237,597         116,542,366         34,544,763           28,983,223           

หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา 12.4 823,135,900         622,820,166         -                        -                        
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 8,844,970            6,794,236            1,631,472            537,961               

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 8,646,983,079       6,067,247,958       4,036,176,235       29,521,184           

รวมหน้ีสิน 11,604,641,438     14,660,995,784     4,202,304,317       4,839,246,261       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 20
ทุนจดทะเบียน 5,300,000,000       5,300,000,000       5,300,000,000       5,300,000,000       

ทุนท่ีออกและชําระแลว 5,264,650,000       5,264,650,000       5,264,650,000       5,264,650,000       
สวนเกินมูลคาหุน 20 8,601,300,000       8,601,300,000       8,601,300,000       8,601,300,000       
สวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืน 47,373,035           47,373,035           47,373,035           47,373,035           
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
- สํารองตามกฎหมาย 21 530,000,000         530,000,000         530,000,000         530,000,000         
ยังไมไดจัดสรร 26,274,327,432     20,078,749,746     23,752,781,841     17,375,093,170     

กําไรท่ียังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย 614,264,053         780,337,480         639,688,658         810,391,882         
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   
   ของบริษัทท่ีอยูในตางประเทศ 142,960,513         (13,808,112)          -                        -                        

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 41,474,875,033     35,288,602,149     38,835,793,534     32,628,808,087     

สวนของผูถือหุนสวนนอย 22 520,823,371         509,247,997         -                        -                        

รวมสวนของผูถือหุน 41,995,698,404     35,797,850,146     38,835,793,534     32,628,808,087     

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 53,600,339,842     50,458,845,930     43,038,097,851     37,468,054,348     

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 30 10,939,395,863     13,838,514,060     -                        -                        
ตนทุนขายและบริการ 30 (5,710,727,423)      (5,815,316,030)      -                        -                        

กําไรขั้นตน 5,228,668,440       8,023,198,030       -                        -                        

คาใชจายในการบริหาร 30 (1,037,806,944)      (1,004,829,852)      (674,773,491)        (481,793,913)        

กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 4,190,861,496       7,018,368,178       (674,773,491)        (481,793,913)        

รายไดอ่ืน
- ดอกเบี้ยรับ 30 195,761,123         600,555,283         258,022,747         231,151,817         
- เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน 133,823,179         168,012,976         133,823,179         168,012,976         
- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา -                        -                        8,615,421,155       5,469,426,830       
- อ่ืนๆ 325,343,518         79,429,819           466,522,446         178,661,323         

คาตอบแทนกรรมการ 26 (28,216,520)          (19,767,140)          (27,931,720)          (19,361,140)          
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 120,880,249         716,273,736         -                        -                        

กําไรจากการดําเนินงาน 4,938,453,045       8,562,872,852       8,771,084,316       5,546,097,893       

สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 12 (249,709,753)        (274,821,541)        -                        -                        
สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 12 5,301,076,181       192,168,726         -                        -                        

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 9,989,819,473       8,480,220,037       8,771,084,316       5,546,097,893       

ดอกเบี้ยจาย 31 (819,008,237)        (1,165,806,311)      (186,921,789)        (1,412,115)           
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 27 (634,022,141)        (1,129,565,890)      -                        -                        

กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 8,536,789,095       6,184,847,836       8,584,162,527       5,544,685,778       

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 22 134,737,553         169,187,285         -                        -                        

กําไรสุทธิสําหรับป 23 8,402,051,542       6,015,660,551       8,584,162,527       5,544,685,778       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 24

กําไรสุทธิสําหรับป 15.96                  11.43                  16.31                  10.53                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

งบการเงินรวม 
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สวนเกิน  สวนเกินมูลคา  สํารอง  สวนเกินจาก ของบริษัทที่ สวนของผูถือหุน

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

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
- ตามที่รายงานไวเดิม 5,264,650,000        8,601,300,000  47,373,035           530,000,000     20,199,878,066    780,337,480           (13,808,112)           1,174,793,513    36,584,523,982     
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 3.2 -                          -                    -                         -                    -                        -                          -                          (665,401,306)      (665,401,306)        
- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ 3.3 -                          -                    -                         -                    (121,128,320)       -                          -                          (144,210)            (121,272,530)        
- ตามที่รายงานใหม 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       
เงินปนผลจาย 25 -                          -                    -                         -                    (2,206,473,856)     -                          -                          (123,162,179)      (2,329,636,035)      
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย -                          -                    -                         -                    -                        (166,073,427)          -                          -                      (166,073,427)        
สวนของผูถือหุนสวนนอย 22 -                          -                    -                         -                    -                        -                          -                          134,737,553       134,737,553         

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 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     

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
- ตามที่รายงานไวเดิม 5,264,650,000        8,601,300,000  47,373,035           530,000,000     16,107,739,744    587,384,126           (97,104,448)           1,073,169,187    32,114,511,644     
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 3.2 -                          -                    -                         -                    -                        -                          -                          (611,214,715)      (611,214,715)        
- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ 3.3 -                          -                    -                         -                    (100,969,172)       -                          -                          (101,834)            (101,071,006)        
- ตามที่รายงานใหม 5,264,650,000        8,601,300,000  47,373,035           530,000,000     16,006,770,572    587,384,126           (97,104,448)           461,852,638       31,402,225,923     

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ -                          -                    -                         -                    -                        -                          83,296,336            -                      83,296,336           
กําไรสุทธิสําหรับป -                          -                    -                         -                    6,015,660,551      -                          -                          -                      6,015,660,551       
เงินปนผลจาย 25 -                          -                    -                         -                    (1,943,681,377)     -                          -                          (121,835,395)      (2,065,516,772)      
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย -                          -                    -                         -                    -                        192,953,354           -                          43,469              192,996,823         
สวนของผูถือหุนสวนนอย 22 -                          -                    -                         -                    -                        -                          -                          169,187,285       169,187,285         

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 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     

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง  สวนเกินจาก ของบริษัทที่

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

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
- ตามที่รายงานไวเดิม 5,264,650,000 8,601,300,000 47,373,035 530,000,000 20,199,878,066 810,391,882 (13,808,112) 35,439,784,871
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 3.1 - - - - (2,795,801,673) - 13,808,112 (2,781,993,561)
- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ 3.3 - - - - (28,983,223) - - (28,983,223)
- ตามที่รายงานใหม 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

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - 8,584,162,527 - - 8,584,162,527
เงินปนผลจาย 25 - - - - (2,206,473,856) - - (2,206,473,856)
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (170,703,224) - (170,703,224)

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 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. 2549
- ตามที่รายงานไวเดิม 5,264,650,000 8,601,300,000 47,373,035 530,000,000 16,107,739,744 624,896,135 (97,104,448) 31,078,854,466
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 3.1 - - - - (2,309,716,817) - 97,104,448 (2,212,612,369)
- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ 3.3 - - - - (23,934,158) - - (23,934,158)
- ตามที่รายงานใหม 5,264,650,000 8,601,300,000 47,373,035 530,000,000 13,774,088,769 624,896,135 - 28,842,307,939

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - 5,544,685,778 - - 5,544,685,778
เงินปนผลจาย 25 - - - - (1,943,681,377) - - (1,943,681,377)
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - 185,495,747 - 185,495,747

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 5,264,650,000 8,601,300,000 47,373,035 530,000,000 17,375,093,170 810,391,882 - 32,628,808,087

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับป 8,402,051,542       6,015,660,551       8,584,162,527       5,544,685,778       
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
   - คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 2,153,706,619       2,115,379,704       47,090,743           47,508,014           

- รายการกําไรจากการรับโอนเงินลงทุนในบริษัทยอย 12 - - (65,635,044)          -
   - คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย 35,591,688           27,063,923           -

- คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 813,181               - - -
- คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง 19

หรือเกษียณอายุ   19,695,231           17,923,546           5,561,540            5,049,065            
   - กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึน (70,429,455)          (339,884,157)        - -

- กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (284,733)              (1,909,634)           (225,987)              (427,002)              
- (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน (254,699,946)        131,651               (254,699,946)        -

   - เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน (133,823,179)        (168,012,976)        (133,823,179)        (168,012,976)        
- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - - (8,615,421,155)      (5,469,426,830)      
- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 12.4 249,709,753         274,821,541         - -

   - สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 12 (5,301,076,181)      (192,168,726)        - -
   - สวนของผูถือหุนสวนนอย 22 134,737,553         169,187,285         - -

   กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 5,235,992,073       7,918,192,708       (432,990,501)        (40,623,951)          
   การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
     (ไมรวมผลกระทบของการซ้ือและจําหนายบริษัทยอยและ

กิจการรวมคา)
- เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวท่ีใชเปนหลักประกัน 1,381,008,437       1,458,188,812       -                        -                        
- ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 275,211,363         (171,023,541)        -                        -                        
- ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน (391,763)              (59,793,782)          1,951,933            (48,136,018)          
- วัสดุสํารองคลัง (177,159,621)        (164,562,359)        - -
- สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 12,130,408           (176,745,291)        (1,611,953)           (322,942)              
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (16,693,862)          (41,889,455)          (15,701,199)          (41,647,474)          
- เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน (113,893,703)        340,392,305         -                        -                        
- เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน (2,545,719)           4,643,616,504       36,181                (2,127,717)           
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (276,648,862)        372,162,246         2,528,360            55,384,932           
- หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,424,296            (793,447)              -                        -                        

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 6,318,433,047       14,117,744,700     (445,787,179)        (77,473,170)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา 12 (10,233,300,000)    (8,269,655,000)      (10,233,300,000)    (3,624,655,000)      
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทยอย 12 -                        -                        -                        4,517,800,000       
เงนิสดรับ (จาย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ (96,800,119)          19,857,618           (33,915)               (10,730)               
เงินสดจากการ (ซ้ือ) จําหนายเงินลงทุนระยะส้ัน สุทธิ 1,262,802,824       (130,157,455)        1,270,970,384       (1,170,040)           
เงินสดจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 355,572,384         45,336,901           321,835,357         39,729,730           
เงินสดจายสุทธิเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (253,127,895)        (159,618,860)        (28,673,727)          (16,838,393)          
เงินสดรับจากหนวยงานท่ียกเลิก 12.1 -                        -                        1,259,960            -                        
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                        -                        -                        (2,600,000,000)      
เงินสดจากการรับชําระหน้ีเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 30 100,000,000         173,830,098         912,760,000         173,830,098         
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา 12 985,499,966         -                        4,587,993,141       4,865,953,620       
เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน 133,823,179         168,012,976         133,823,179         168,012,976         
อ่ืนๆ (12,939,740)          (150,000)              -                        -                        

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (7,758,469,401)      (8,152,543,722)      (3,033,365,621)      3,522,652,261       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายเจาหน้ีสัญญาเชาทางการเงิน (1,189,026)           (686,526)              -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 4,000,000,000       -                        4,000,000,000       -
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินและหุนกู 17, 18 (2,195,889,793)      (6,913,353,199)      -                        -                        

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน 25 (2,214,009,461)      (2,038,957,763)      (2,206,541,889)      (1,943,406,836)      

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (411,088,280)        (8,952,997,488)      1,793,458,111       (1,943,406,836)      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,851,124,634)      (2,987,796,510)      (1,685,694,689)      1,501,772,255       

ยอดคงเหลือตนป 5,601,549,645       8,589,346,155       4,129,760,569       2,627,988,314       

ยอดคงเหลือปลายป 3,750,425,011       5,601,549,645       2,444,065,880       4,129,760,569       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย
 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,011,048,194       1,142,376,617       120,468,412         304,825,509         
 - เงินลงทุนระยะส้ันท่ีครบกําหนดภายในสามเดือน 2,739,376,817       4,459,173,028       2,323,597,468       3,824,935,060       

3,750,425,011       5,601,549,645       2,444,065,880       4,129,760,569       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
ดอกเบี้ยจาย 830,969,147         1,227,200,772       183,258,499         -                        
ภาษีเงินไดจาย 670,296,836         607,185,912         -                        -                        

รายการท่ีมิใชเงินสด

จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลัก

เบิกใชเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 13 590,279,699         737,540,713         -                        -                        

จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักท่ีไมไดใชงาน

ออกจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 13 229,726,922 453,588,972 -                        -                        

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน 7,716,719 -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 69 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไ ว คือ  
ชั้น 15 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
 
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท บริษัทยอย และกิจการรวมคา    
วาเปน “กลุมบริษัท” 
 
การประกอบการธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหกับหนวยงานรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 
กลุมบริษัทมีการดําเนินงานในสามประเทศและมีพนักงานจํานวน 723 คน (พ.ศ. 2549 จํานวน 710 คน) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทน้ีไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญั ติการ บัญชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญั ติ วิชาชีพ บัญชี  พ .ศ . 2547 แล ะตามขอ กําห นดของ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งน้ีกลุมบริษัทไดนํารางมาตรฐานการบัญชีไทยเรื่องผลประโยชนพนักงานมาใชปฏิบัติในป พ .ศ .  2550 
(หมายเหตุฯ ขอ 3.3) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการ เ งินยกเ วน
เรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนดสมมติฐาน
ที่เก่ียวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสนิทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้ งการ เ ปด เ ผยขอ มูล เ ก่ียวกับสินท รัพยแ ล ะห น้ีสินที่ อ าจเ กิดขึ้ น  
ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริ งอ าจแตกต างจาก 
ตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่ งที่ ไ ดกระทํ าไปในปจจุบัน 
อยางดีที่สุดแลว 
 
ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอมูลในปปจจุบัน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการ เ งินตามกฎหมายที่ เ ปนภ าษาไท ย  ในกรณีที่ มี 
เน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2550  
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปน้ี ไดมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550  
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา 
 
กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวโดยเริ่มใชวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทต้ังแตวันที่ 1 มกราคม   พ .ศ .  2550 
โดยกลุมบริษัทไดใชวิธีปรับยอนหลัง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตองบการเงินเฉพาะบริษัทไดอธิบายในหมายเหตุฯ ขอ 3.1 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมตอไปน้ี จะมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวล าบัญชี เ ริ่ มตนในห รือห ลั ง วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาวต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ .  2551 โดย ผูบริห ารของกลุ ม
บริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ         
งบการเงินที่นําเสนอ ยกเวนการปรบัปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่องการนําเสนองบการเงิน ซ่ึงไดกําหนดใหกิจการตอ ง เปด เ ผย 
ขอมูลเก่ียวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริหารที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญและการประมาณการที่สํา คัญของฝ ายบริห าร  แล ะการ 
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 ซ่ึงไดกําหนดใหไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงไมสามารถประมาณอายุการ ใช ง านได 
(Indefinite useful life) แตใหทดสอบเรื่องการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวเปนรายปแทน 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่องงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เรื่องสินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เรื่องตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่องการนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาดทางบัญชี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 เรื่องสัญญากอสราง 
 
มาตรฐานการบัญชีใหม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 

2.3.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
บริษัทยอย หมายถึง กิจการทั้งหมดที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานและโดยทั่วไปแลวกลุมบริษัท
จะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวาก่ึงหน่ึง กลุมบริษัทรวมบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมต้ังแตวันที่ กลุ มบริษัท มีอํ านาจควบคุมแล ะ 
จะเลิกรวมเม่ืออํานาจควบคุมน้ันหมดไป 
 
กลุมบริษัทบันทึกการซ้ือบริษัทยอยดวยวิธีซ้ือ ตนทุนการไดมาซ่ึงบริษัทยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือมูล ค า
ของตราสารทุนที่ออกใหหรือหน้ีสินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดบริษัทยอยน้ันมา และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรง
กับการไดมาน้ัน กลุมบริษัทวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยที่ไดมาและหน้ีสินซ่ึงตองรับผิดชอบที่ระบุไดดวยมูลคายุ ติธรรม  ณ  วันที่ ซ้ือ  
กลุมบริษัทบันทึกตนทุนการไดมาซ่ึงบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของกลุมบริษัทที่มีตอสินท รัพยสุท ธิที่ ร ะ บุไ ด เ ปน 
คาความนิยม (หมายเหตุฯ ขอ 2.10.1 อธิบายนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาความนิยม)  
 
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูใน 
กลุมบริษัทจะตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซ่ึงกลุมบริษัทพิจารณาแลววาเปนขอบงชี้การดอยค า
ของสินทรัพยที่โอน นอกจากน้ีกลุมบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในกรณีที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกลุมบรษิทั 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงนิเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน โดยรายไดจากเงินลงทุนในบริษัทยอยจะรับรู เ ม่ือบริษัท ยอ ย 
มีการประกาศจายเงินปนผล 
 
รายชื่อของบริษัทยอยของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายไปซ่ึงบริษัทยอยไดเปดเผยไวในหมายเห ตุฯ 
ขอ 12 

 
2.3.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการที่ควบคุมรวมกันรับรูเริ่มแรกดวยราคาทุนและ ใช วิธีส วนได เ สีย ในการแสดงในงบการ เ งินรวม       
กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซ่ึงไดรวมคาความนิยมที่ระบุไวเม่ือไดมา (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) สวนแบ งขอ งกลุ ม
บริษัทในกําไรหรือขาดทุนของกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมและความเ คลื่ อ นไห วในบัญชี 
สวนเกิน (สวนตํ่ากวา) จากการตีมูลคายุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุ ง กับราคาตามบัญชีขอ ง 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป หากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในกิจการร วมค า มี มูล ค า
เทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการรวมคาน้ัน เวนแตกลุมบริษัทรับผิดในหน้ีของกิจการรวมคาหรือรับวาจะจ าย
หน้ีแทนกิจการรวมคา  
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน โดยรายไดจากสวนได เ สีย ในกิจการร วมค าจะรับรู เ ม่ือ 
กิจการรวมคามีการประกาศจายเงินปนผล 
 
 
รายชื่อของกิจการรวมคาของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหน ายไปซ่ึง กิจการร วมค าไ ด เ ปด เ ผยไ ว ใน     
หมายเหตุฯ ขอ 12 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท 
 
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ ยน ณ  วันที่ที่ เ กิดรายการ          
และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ใน
งบดุล รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยหรือ
หน้ีสินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท หน้ีสินที่เปนเงินตราตางประ เท ศ ซ่ึง ไ ด มี
การปองกันความเสี่ยงโดยสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาหรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียแปลงคาโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 
 
ผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารหน้ีและสินทรัพยท างการ เ งินอื่ นซ่ึง วัดมูลค า โดยใช มูล ค ายุ ติธรรม  ให รวมผลต าง 
ดังกลาวเปนรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท   สวนผลตาง
จากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไวเผ่ือขายใหรวมไวในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมซ่ึงแสดงอยูในสวนของผูถือหุน 
 
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศแปลงค า เ ปนเ งินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ ยนถัวเ ฉลี่ ย 
ในระหวางป รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคาที่เกิดจากการแปลงคา
ของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศไดรวมไปยังสวนของผูถือหุน และเม่ือมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศน้ัน ผลสะสมของผลตาง
จากการแปลงคาทั้งหมดดังกลาวใหถือเปนสวนหน่ึงของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานตางประเทศน้ันในงบกําไ ร 
ขาดทุนรวม 
 
คาความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการไดมาซ่ึงหนวยงานตางประ เท ศ  จะ ถือ เปนสินท รัพยห รือห น้ีสินขอ ง 
หนวยงานตางประเทศและแปลงคาโดยใชอัตราปด  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.5 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา และลูกหน้ีการคากิจการ 
ที่เก่ียวของกัน  หน้ีสินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเจาหน้ีการคา เจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน เงินกูยืม แล ะหุ นกู  
นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ 
 
กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประ เท ศแล ะอัตราดอกเ บ้ีย  
เครื่องมือที่ใชสวนใหญประกอบดวย สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยนเ งินตรา 
ตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย โดยเครื่องมือทางการเงินดังกลาวจะไมมีการรับรูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  ณ  วันที่ 
ทําสัญญา  
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียทําเพื่อปองกันความเ สี่ ย งที่ เ กิดจากการ ผันผวนของอัตราดอกเ บ้ีย   ผลต างที่ จะ ไ ด รับห รือ 
ตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของคาใชจายดอกเบ้ียทันทีที่เกิดรายการ   
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการ ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนแล ะ 
อัตราดอกเบ้ีย  ผลตางที่จะไดรับหรือตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของคาใชจายดอกเบ้ียทันที
ที่เกิดรายการ   
 
การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินซ่ึงกลุมบริษัทเปนคูสัญญาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 28 
 

2.6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงอยูในงบดุลดวยราคาทุน สําหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการ เทียบเท า 
เงินสดหมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือสูงซ่ึงมีอายไุมเกินสามเดือนนับ
จากวันที่ไดมา 
 

2.7 ลูกหนี้การคา 
 
ลูกหน้ีการคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหน้ีและวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยู หักดวยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณ
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกห น้ีการค า เ ปรียบเทียบกับ 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญที่เกิดขึ้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไ รขาดทุนเ ฉพาะบริษัท โดย ถือ เปน 
สวนหน่ึงของคาใชจายในการบริหาร  
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2.8 วัสดุสํารองคลัง 
 
วัสดุสํารองคลังแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย ราคาทุนของวัสดุสํ ารอ งคลั ง คํานวณโดย วิธีถัวเ ฉลี่ ย เ คลื่ อ นที่             
วัสดุสํารองคลังแยกประเภทไดเปนวัสดุสํารองหลักและวัสดุสํารองทั่วไป วัสดุสํารองหลักเปนวัสดุที่ใชสําหรับอุปกรณเฉพาะในโรงไฟฟา 
และวัสดุสํารองทั่วไปใชกับอุปกรณอื่นทั่วไป 
 
การต้ังคาเผ่ือสําหรับวัสดุสํารองหลักจะคํานวณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปขอ ง วัส ดุสํ ารอ งห ลักห ารดวย จํานวนปที่ คง เ ห ลือ อยู       
ตามอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  ยกเวนวัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหน่ึงป
ซ่ึงจะไมมีการต้ังคาเผ่ือการลาสมัยและเสื่อมคุณภาพแตจะมีการพิจารณามูลค าที่ คาดว าจะได รับคืนซ่ึง คํานวณจากมูลค าป จจุบัน 
ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชวัสดุสํารองหลักน้ัน  หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายวัสดุสํารองหลัก น้ันหักด วย
ตนทุนจากการจําหนายวัสดุสํารองหลักน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  ซ่ึงในกรณีที่ราคาตามบัญชีสู งกว า มูล ค าที่ คาดว าจะได รับคืน   
ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน   
 
การต้ังคาเผ่ือสําหรับวัสดุสํารองทั่วไปจะต้ังสํารองโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะหอายุของวัสดุ 
 

2.9 เงินลงทุนทั่วไป 
 
กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอย และสวนไดเสียในกิจการรวมคา เปนสามประเภท คือ เงินลงทนุที่
ถือไวจนครบกําหนด  เงินลงทุนเผ่ือขาย  และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน โดยฝ ายบริห ารจะ เปน     
ผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยางสมํ่าเสมอ 
• เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเ วล าแล ะ ผูบริห าร ต้ัง ใจแนวแนพรอมกับมีความสามารถถือ ไ ว 

จนครบกําหนดไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน  เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันที่ ในงบดุล ก็จะแสดงไ ว 
ในสินทรัพยหมุนเวียน  

• เงินลงทุนเผ่ือขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเม่ืออัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลง  
ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงเวลานอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่
ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน  หรือเวนแตกรณีที่ฝายบริหารมีความจําเปนที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดํา เ นินงาน  
จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน  

• เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ 
 
การซ้ือและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซ้ือขายซ่ึงเปนวันที่กลุมบริษทัตกลงที่จะซ้ือหรือขายเงินลงทุน ตนทุนของ เ งินล งทุน 
ใหรวมไปถึงตนทุนการจัดทํารายการ    
 
เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง   
 
เงินลงทุนเผ่ือขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม  รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลีย่นแปลงมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเ สนอ ซ้ือที่ อ า งอิ ง จากตล าด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและศูนยซ้ือขายตราสารหน้ีไทย ผลสะสมของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทเม่ือมีการขายเงินลงทุนเผ่ือขายหรือเกิดการดอยคาโดยแสดงเปนรายการกํ าไ รแล ะรายการ 
ขาดทุนจากเงินลงทุน 
 
เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา 
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2.9 เงินลงทุนทั่วไป (ตอ) 
 
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงชี้วาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมแล ะงบกําไ รขาดทุน
เฉพาะบริษัท 
 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนน้ันจะ
บันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวน
ทั้งหมดที่ถือไว   

 
2.10    สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
2.10.1 คาความนิยม 

 
คาความนิยมแสดงถึงสวนของตนทุนการไดมาที่ มี มูล ค าสู งกว า มูล ค ายุ ติธรรมของ เ งินล งทุนที่ กลุ มบริษัท มีในส วนแบ ง ใน 
สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา  ณ  วันที่ ซ้ือบริษัท ยอ ยห รือ กิจการร วมค า   ค าความนิยมที่ เ กิดจากการ ซ้ือ 
บริษัทยอยและกิจการรวมคาแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนและแสดงรวมอยูในสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบดุลรวมตามลําดับ คาความ
นิยมจะตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชน โดยฝายบริหารเปนผูประมาณอายุการใหประโยชนของคาความนิยมซ่ึงจะ
มีผลกระทบตอกลุมบริษัท ณ เวลาที่ไดมาโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการ เ ติบโตแล ะ
ปจจัยอื่นในบริษัทยอยและกิจการรวมคาที่ไดมา  
 
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาของกลุมบริษัทใหตัดจําหนายตามอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเท ศไท ย 
และสัญญาซ้ือขายนํ้าประปากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ภายในระยะเวลา 16 ป ถึง 25 ป 
 
ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัทจะทบทวนวามีขอบงชี้ของการดอยคาที่มีตอคาความนิยมแตละรายการที่ไ ด รับรู ห รื อ ไม 
เม่ือมีขอบงชี้ท ี่แสดงชัดเจนวาอาจเกิดการดอยคาขึ้น กลุมบริษัทจะประเมินวามูลคาของคาความนิยมจะไดรับคืนเต็มจํานวนหรือ ไม  ทั้ ง น้ี
กลุมบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน 
 

2.10.2 คาใชจายในการพัฒนาโครงการ 
 
คาใชจายในการพัฒนาโครงการรับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดขึ้น ตนทุนที่เกิดขึ้นของการพัฒนาโครงการรับรูเปนสินท รัพย ไ ม มี ตัวตนเ ม่ือ 
มีความเปนไปไดคอนขางแนวาโครงการน้ันจะประสบความสําเร็จในการประเมินความเปนไปไดทั้งทางพาณิชยกรรมและทาง เท คโนโลยี 
และบันทึกในจํานวนไมเกินตนทุนที่สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ สวนรายจายการพัฒนาอื่นรับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดขึ้น  ตนทุนการ
พัฒนาโครงการที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยในงวดถัดไป ตนทุนการพัฒนาโครงการที่บันทึก เ ปน
สินทรัพยจะเริ่มตัดจําหนายเม่ือเริ่มใชในการผลิตเพื่อพาณิชยกรรมโดยตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุโรงไฟฟา 
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2.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเม่ือเริ่มแรกตามราคาทุน  โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม 
 
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไ วขอ ง 
สินทรัพยดังตอไปน้ี ยกเวนที่ดินซ่ึงมีอายุการใชงานไมจํากัด 
 
 จํานวนป 
โรงไฟฟา 15, 18, 20 และ 21 

โรงผลิตนํ้าประปาและทอสงนํ้าประปา 30 

อาคารและสิ่งปลูกสราง 10 และ 20  

สถานียอยและระบบสงพลังงานไฟฟา 20 และ 21  

เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและบํารุงรักษา 5 

เครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตง และอุปกรณคอมพิวเตอร 3, 5 และ 10  

ยานพาหนะ 5  

 
วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหน่ึงป จะบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยเม่ือมีการเบิกใชเพื่อการซอมบํารุ ง รักษาห ลักแล ะ 
ตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของวัสดุสํารองหลักดังกลาวซ่ึงอยูระหวาง 6 ป ถึง 12 ป  สวนวัสดุสาํรอง
หลักที่ถูกเปลี่ยนแทนจากการซอมบํารุงรักษาหลักจะถอดออกจากสินทรัพยและบันทึกเปนวัสดุสํารองคลังดวยราคาตามบัญชี  ณ  วันที่ 
มีการเปลี่ยนแทน 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุ ง ให ดีขึ้ นอย าง เ ปนสาระสํ า คัญ 
จะรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ จะกลับเ ข ามาสู กลุ ม
บริษัทจะมีมูลคาสูงกวาการใหประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวต้ังแตตนเม่ือไดมาซ่ึงสินทรัพยที่มีอยู ในปจจุบัน การปรับปรุ งห ลักจะ 
ตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ   
 
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไ ด รับกับราคาตามบัญชี  แล ะจะรวมไ ว ใน 
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
 
ดอกเบ้ียที่เกิดจากการกูยืมเงินมาใชในการซ้ือหรือสรางอาคารและอุปกรณไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของตนทุนของสินทรัพยน้ัน  ตลอดชวงเวลา
การกอสรางและเตรียมสินทรัพยน้ันใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมประกอบดวย 
• ดอกเบ้ียที่เกิดจากเงินกูยืมระยะยาว  
• จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เก่ียวกับการจัดการกูยืม และ 
• ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากเงินกูยืมและดอกเบ้ียจายที่เปนเงินตราต างประ เท ศ ซ่ึงรับรู ไ ด ไ ม เ กินตนทุนดอกเ บ้ีย             

ที่จายใหกับเงินกูในประเทศตามอัตราที่เปนอยูในสกุลเงินบาท 
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2.12 การดอยคา 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไม มี ตัวตน จะ มีการทบท วน         
การดอยคา เม่ือมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะ 
รับรูเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  ซ่ึงมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขาย
สุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซ่ึงเปน
หนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาได  
 
กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนที่ไมใชคาความนิยม เม่ือประมาณการที่ ใช
กําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรบัคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว   
 

2.13 สัญญาเชาระยะยาว 
 
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชา
การเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเ ช า
แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไ ดอัตราดอกเ บ้ียคงที่ ต อ 
หน้ีสินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายท างการ เ งินจะ บันทึกเ ปนห น้ีสินระยะยาว           
สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญา 
เชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเช า
ดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะทยอยบันทึกในงบกําไรขาดทุน
รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน 
 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่ มที่ ต อ งจ าย ใหแ ก ผู ให เ ช า  จะ บันทึกเ ปน 
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 
 

2.14 เงินกูยืม 
 
เงินกูยืมรับรูเม่ือเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น ในเวลาตอมาจะวัดมูลคาเงนิกูยมื
ดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (หักด วยตนทุนการ จัดทํ ารายการที่ เ กิดขึ้ น)  
เม่ือเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหน้ีน้ันจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทตลอดชวงเวลาการกูยืม 
 

2.15 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัทมิไ ด บันทึก
ภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต 
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2.16 ผลประโยชนพนักงาน 
 

2.16.1 กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําห นดการจ ายสมทบไวแ ล ว   
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุน
ภายนอกตามเกณฑและขอกําหนดพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับ
เงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนค า ใช จ าย 
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการน้ัน 

 
2.16.2 กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานของ

ประเทศไทยและของประเทศที่กลุมบริษัทมีการดําเนินงานอยู หน้ีสินผลประโยชนพ นักงานคํ านวณโดยผู เ ชี่ ย วชาญ 
ทางคณิตศาสตรประกันภัยดวยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประ กันภัย  ( Actuarial Technique) อันเ ปน
ประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตและคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเ บ้ียของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหน้ีสินดังกลาว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว าจะตอ ง
จายในอนาคตน้ันประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน แล ะปจจัยอื่ น กําไ รห รือ 
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนรวมแล ะงบกําไ รขาดทุนเ ฉพาะบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการน้ัน  ทั้งน้ี คาใชจายที่เก่ียวของกับผลประโยชนพ นักงานจะ บันทึกในงบกําไ ร 
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทเพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน โดยผลกระทบ 
จากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 3.3 

 
2.17 ประมาณการหนี้สิน 

 
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินซ่ึงไมรวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงานเ ม่ือ เ กิดภ าระ ผูกพันในปจจุบัน 
ตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต  ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากร เพื่ อ จ าย
ชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ เม่ือไดจายชําระประมาณการหน้ีสินไปแลวหากแน ใจ
วาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 
 

2.18 หุนทุนซื้อคืน 
 
หุนทุนซ้ือคืนแสดงในงบดุลดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุ นทั้ งห มด   ห ากราคาขายของหุ นทุนซ้ือ คืน 
สูงกวาราคาซ้ือหุนทุนซ้ือคืนใหรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืน และหากราคาขายของหุนทุนซ้ือคืนตํ่ากวาราคาซ้ือหุนทุน   
ซ้ือคืนใหนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากกําไรสะสม 
 

2.19 การรับรูรายได 
 

รายไดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา ประกอบดวยรายไดคาความพรอมจายและคาพลังงานไฟฟา รายไดคาความพรอมจายจะรับรูตามอัตรา 
ที่กําหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟา สวนรายไดคาพลังงานไฟฟาคํานวณจากปริมาณไฟฟาที่จายจริง รายไดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาแ ล ะ 
ไอนํ้ากับภาคอุตสาหกรรมรับรูเม่ือสงมอบและลูกคายอมรับการสงมอบน้ัน รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและสวนลด   
ทั้งน้ีรายการขายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทไดตัดบัญชีแลวเพื่อจัดทํางบการเงินรวม 
 

การรับรูรายไดของงานกอสรางอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานโดยวัดจากอัตราสวนจากตนทุนการกอ ส ร างที่ ทํ า เ ส ร็ จจนถึงปจจุบัน    
เทียบกับประมาณการตนทุนคากอสรางทั้งหมด  รายไดจากการใหบริการอื่นๆ รับรูเปนรายไดเม่ือไดใหบริการแกลูกคาแลวตามสญัญาหรอื
ไดออกใบแจงหน้ีแลว 
 
รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ 
 
รายไดเงินปนผลรับรูเม่ือเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลน้ัน 
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2.20 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครอื
เดียวกัน นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังรวมความถึง บริษัทรวมและบุคคลซ่ึงถือหุนที่มีสิทธิออกเสยีงไมวาท างตรงห รือ
ทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครั วที่
ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซ่ึงมีอํานาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาวและกิจการที่เก่ียวของกับบุคคลเหลาน้ัน 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันแตละรายการ  กลุมบริษัทคํานึงถึงเน้ือหาของความสัมพันธมากกว า
รูปแบบทางกฎหมาย  

 
2.21 การจายเงินปนผล 

 

เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล  
 

2.22 รายงานขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซ่ึงจําแนกขอมูลทางการเงินตามสวนงานภูมิศาสตร  
 

3 การเปล่ียนนโยบายการบัญชี 
 

3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 
 
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดมีการแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เ รื่ อ ง งบการ เ งินรวมแล ะ    
งบการเงินเฉพาะกิจการและฉบับที่ 45 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีสวนไดเสีย เ ปนวิธีราคาทุน
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและกิจการรวมคาที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามวิธีราคาทุนรายไดจากเงินลงทุน
จะรับรูเม่ือมีการประกาศจายเงินปนผล ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป 
 
กลุมบริษัทไดเริ่มใชวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยกลุมบริษัทได ใช วิธีปรับยอนห ลั ง  
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตองบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
 

 บาท
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

 
งบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 
  เงินลงทุนในบริษัทยอย ลดลง (4,033,537,934)
  สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ ลดลง (279,660,908)
  หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา ลดลง (619,761,174)
  หน้ีสินอื่น ลดลง (911,444,113)
  ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ เพิ่มขึ้น 13,808,112
  กําไรสะสมตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ลดลง (2,309,716,817)
  กําไรสะสมปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ลดลง (2,795,801,673)

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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3 การเปล่ียนนโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 (ตอ) 
 

 บาท
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

 

งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
  กําไรสุทธิ ลดลง (486,084,856)
  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ลดลง (0.92)
 

3.2 นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม 
 
เริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไ ด เ ปลี่ ยนนโยบายการ บัญชีสํ าห รับการ บันทึกส วนได เ สีย ในกิจการร วมค า 
ที่แสดงในงบการเงินรวมจากวิธีรวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย เน่ืองจากกลุมบริษัทพิจารณาแล ะ เห็นว าการ บันทึกส วนได เ สีย ใน 
กิจการรวมคาโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมจะสะทอนถึงลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัทไดเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น แล ะนโยบายการ บัญชี 
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา กลุมบริษัทใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนนโยบาย
การบัญชีดังกลาว 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกลาวที่มีตองบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังน้ี 
 
 บาท 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
  

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
  สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหน่ึงป เพิ่มขึ้น 50,000,000 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลดลง (4,136,333,616) 
  เงินลงทุนในบริษัทรวม ลดลง (428,645,550) 
  สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ เพิ่มขึ้น 5,723,538,744 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ ลดลง (21,107,998,520) 
  คาความนิยม สุทธิ ลดลง (789,610,313) 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ลดลง (736,664,319) 
  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ลดลง (1,813,152,864) 
  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ ลดลง (14,953,920,566) 
  หุนกู สุทธิ ลดลง (2,728,331,016) 
  หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น 619,761,174 
  หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ลดลง (1,884,668,996) 
  สวนของผูถือหุนสวนนอย ลดลง (665,401,306) 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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3 การเปล่ียนนโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.2 นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม (ตอ) 
 

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

  บาท 
  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   

งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
  รายไดจากการขายและบริการ ลดลง  (4,182,207,367) 
  ตนทุนขายและบริการ ลดลง  (3,151,772,872) 
  คาใชจายในการบริหาร ลดลง  (642,144,617) 
  รายไดอื่น ลดลง  (155,052,508) 
  คาตอบแทนกรรมการ ลดลง  (10,266,976) 
  กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลง  (49,953,918) 
  สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น  271,762,549 
  สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น  147,703,449 
  ดอกเบ้ียจาย ลดลง  (397,050,090) 
  ภาษีเงินได ลดลง  (147,608,413) 
  กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย ลดลง  (162,429,923) 

 
3.3 นโยบายการบัญชีเร่ืองผลประโยชนพนักงาน - รางมาตรฐานการบัญชีไทย 
 

เริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดเริ่มใชนโยบายการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชนพนักงานตามแนวทางปฏิบัติของรางมาตรฐานการบัญชี
ไทยเรื่องผลประโยชนพนักงานในสวนที่เก่ียวของกับผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ ทั้งน้ีเพื่อใหมีการประมาณและ
บันทึกหน้ีสินไดอยางเหมาะสม กลุมบริษัทใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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3 การเปล่ียนนโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
3.3 นโยบายการบัญชีเร่ืองผลประโยชนพนักงาน – รางมาตรฐานการบัญชีไทย (ตอ) 
 

ผลกระทบจากการนโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติที่มีตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

บาท 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

บาท 
   
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรอืเกษียณอายเุพิ่มขึ้น 116,542,366 28,983,223 
  สวนไดเสียในกิจการรวมคา ลดลง (1,671,167) - 
  หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น 3,058,992 - 
  กําไรสะสมตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ลดลง (100,969,172) (23,934,158) 
  กําไรสะสมปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ลดลง (121,128,320) (28,983,223) 
  สวนของผูถือหุนสวนนอยตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ลดลง (101,829) - 
  สวนของผูถือหุนสวนนอยปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ลดลง (144,210) - 

   
งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
  ตนทุนขายและบริการ เพิ่มขึ้น 6,746,062 - 
  คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 5,358,973 3,636,950 
  ดอกเบ้ียจาย เพิ่มขึ้น 5,818,511 1,412,115 
  สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสยีในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น 3,058,992 - 
  สวนแบงผลกําไรในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น 781,014 - 
  สวนของผูถือหุนสวนนอย ลดลง (42,376) - 
  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ลดลง  (0.03) (0.01) 

 
4 งบกระแสเงินสด 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน แสดงรวมอยูในงบกระแสเงินสดรวม ในสวนของกระแสเงินสด 
จากกิจกรรมดําเนินงาน เน่ืองจากเงินสดรับจากการขายกระแสไฟฟาจําเปนตองนําไปสํารองเปนเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ ใช เ ปน
หลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูและหุนกูตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 8 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
 

25 

5 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 

  
 

ประเทศไทย  

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว  

 
 

ประเทศฟลิปปนส  

 
 

งบการเงินรวม  
 บาท  บาท  บาท  บาท  
     
รายไดจากการขายและบริการ 10,939,395,863 - - 10,939,395,863 
ตนทุนขายและบริการ (5,710,727,423) - - (5,710,727,423) 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 5,228,668,440 - - 5,228,668,440 
คาใชจายในการบริหารและ 
   คาตอบแทนกรรมการ (1,066,023,464) - - (1,066,023,464) 
รายไดอ่ืน 654,927,820 - - 654,927,820 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 120,880,249 - - 120,880,249 
กําไรจากการดําเนินงาน 4,938,453,045 - - 4,938,453,045 
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียใน  

กิจการรวมคา - (249,709,753) - (249,709,753) 
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียใน 

กิจการรวมคา 5,248,547,299 - 52,528,882 5,301,076,181 
ดอกเบี้ยจาย (819,008,237) - - (819,008,237) 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 9,367,992,107 (249,709,753) 52,528,882 9,170,811,236 
ภาษีเงินได (634,022,141) - - (634,022,141) 
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของ 
   ผูถือหุนสวนนอย 8,733,969,966 (249,709,753) 52,528,882 8,536,789,095 
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 134,737,553 - - 134,737,553 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 8,599,232,413 (249,709,753) 52,528,882 8,402,051,542 
     

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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5 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร (ตอ) 
 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 
  

 
ประเทศไทย  

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว  

 
 

ประเทศฟลิปปนส  

 
 

งบการเงินรวม  
 บาท  บาท  บาท  บาท  
     
รายไดจากการขายและบริการ 13,838,514,060 - - 13,838,514,060 
ตนทุนขายและบริการ (5,815,316,030) - - (5,815,316,030) 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 8,023,198,030 - - 8,023,198,030 
คาใชจายในการบริหารและ 
   คาตอบแทนกรรมการ (1,024,596,992) - - (1,024,596,992) 
รายไดอ่ืน 847,998,078 - - 847,998,078 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 716,273,736 - - 716,273,736 
กําไรจากการดําเนินงาน 8,562,872,852 - - 8,562,872,852 
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียใน

กิจการรวมคา - (274,821,541) - (274,821,541) 
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียใน

กิจการรวมคา 74,275,436 - 117,893,290 192,168,726 
ดอกเบี้ยจาย (1,165,806,311) - - (1,165,806,311) 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 7,471,341,977 (274,821,541) 117,893,290 7,314,413,726 
ภาษีเงินได (1,129,565,890) - - (1,129,565,890) 
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของ 
   ผูถือหุนสวนนอย 6,341,776,087 (274,821,541) 117,893,290 6,184,847,836 
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 169,187,285 - - 169,187,285 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 6,172,588,802 (274,821,541) 117,893,290 6,015,660,551 

 
6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รายการเทียบเทาเงินสดสวนใหญเปนเงินลงทุนระยะสั้นในต๋ัวสัญญาใชเงินประเภทครบกําห นดภายใน 
สามเดือน ซ่ึงเงินลงทุนดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.13 ถึงรอยละ 3.25 ตอป (พ.ศ. 2549 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 5.25 
ตอป) 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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7 เงินลงทุนระยะส้ัน  
 

เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
 

เงินฝากสถาบันการเงิน 
 
เงินฝากสถาบันการเงินของกลุมบริษัทสวนใหญประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและต๋ัวสัญญาใช เ งินที่ อ อกโดยสถาบันการ เ งิน 
ภายในประเทศ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินฝากสถาบันการเงินในงบการ เ งินรวมจํานวน 226 ล านบาท มีอัตราดอกเ บ้ีย 
รอยละ 2.95 ถึงรอยละ 3.38 ตอป (พ.ศ. 2549 จํานวน 129 ลานบาทมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ถึงรอยละ 6.25 ตอป) 
 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 
     

หลักทรัพยเผ่ือขาย     
ตราสารหน้ี 26,725,775 88,227,255 34,025,255 62,696,174 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 5,514,155 5,720,541 5,514,155 5,720,541 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความ 
   ตองการของตลาด 32,239,930 93,947,796 39,539,410 68,416,715 

 
8 เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 

 
บริษัทยอย 

 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัทยอยสองแหง กลาวคือ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํา กัด  แล ะบริษัท  
เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด  (เดิมชื่อ บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด) ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกูและ
มีไวเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงปและเพื่ อ เ ปนการลดความเ สี่ ย งจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนโดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่ถึงกําหนดชําระภายในห น่ึงปขอ งบริษัท
ยอยทั้งสองแหงมีจํานวนรวม 383 ลานบาท (พ.ศ. 2549 จํานวน 295 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่ เ ห ลือ ขอ ง เ งินล งทุนระยะสั้ นแ ล ะ 
ระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 512 ลานบาท (พ.ศ. 2549 จํานวน 1,957 ลานบาท) เปนยอดบัญชี ซ่ึงตอ ง มีไ วตามเ งื่ อ นไขของ 
สัญญาเงินกู อยางไรก็ตาม เงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดหลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหน้ีเงินกูแลว  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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8 เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ) 
 

เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินตราตางประเท ศจํานวนเทียบเท า เ งินบาท
จํานวน 56 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.30 ถึงรอยละ 5.38 ตอป (พ.ศ. 2549 จํานวน 63 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.09 ถึง
รอยละ 5.11 ตอป) และเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินบาทจํานวน 859 ลานบาท  มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ถึง  
รอยละ 5.01 ตอป (พ.ศ. 2549 จํานวน 2,211 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ถึงรอยละ 5.25 ตอป) 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน  

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม 
 บาท บาท 
   

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

   
 - 26,000,000 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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9 ลูกหนี้การคา สุทธิ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา  148,776,657 157,625,409 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (813,181) - - - 
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 147,963,476 157,625,409 - - 

 
ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 
     

ไมเกินกําหนด 112,591,141 121,085,105 - - 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน  21,351,104 28,227,184 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 7,899,233 5,625,370 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 4,901,671 - - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 2,033,508 2,687,750 - - 
 148,776,657 157,625,409 - - 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (813,181) - - - 
     
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 147,963,476 157,625,409 - - 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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10 วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 
     

นํ้ามันเชื้อเพลิง 407,542,677 384,253,370 - - 
วัสดุสํารองหลัก     
- วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงาน 
   เกินกวาหน่ึงป 1,128,482,302 1,460,355,141 

 
- 

 
- 

- วัสดุสํารองหลักอื่น 1,968,630,877 1,881,201,816 - - 
วัสดุสํารองทั่วไป 45,309,018 42,858,766 - - 
วัสดุสํารองระหวางทาง 35,310,735 - - - 
 3,585,275,609 3,768,669,093 - - 
หัก  คาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย (256,870,193) (221,278,832) - - 
     
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 3,328,405,416 3,547,390,261 - - 

 
11 เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและเงินลงทุนอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 
     

หลักทรัพยเผ่ือขาย     
ตราสารหน้ี 5,760,124 221,564,339 22,275,480 291,009,133 
ตราสารทุน 867,490,823 1,905,222,903 867,490,823 1,905,222,903 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 608,749,963 822,954,491 634,174,503 807,340,485 
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน 
  ความตองการของตลาด 1,482,000,910 2,949,741,733 1,523,940,806 3,003,572,521 
เงินลงทุนอื่น     
ตราสารทุนอื่น 2,000,000 2,300,000 2,000,000 2,300,000 
รวมเงินลงทุนอื่น 2,000,000 2,300,000 2,000,000 2,300,000 
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน 
  ความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่น 1,484,000,910 2,952,041,733 1,525,940,806 3,005,872,521 

 
 
 
 
 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนในบริษัทยอย  
(หมายเหตุฯ ขอ 12.1) - - 11,976,061,281 12,021,167,000 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา  20,627,451,580 12,770,743,622 18,071,584,000 12,483,284,000 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (394,406,165) (394,406,165) (394,406,165) (394,406,165) 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา  สุทธิ 

(หมายเหตุฯ ขอ 12.3) 20,233,045,415 12,376,337,457 17,677,177,835 12,088,877,835 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและส วนไดเสีย 
  ในกิจการรวมคา สุทธิ 20,233,045,415 12,376,337,457 29,653,239,116 24,110,044,835 

 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ   
  - ตามที่รายงานไวเดิม 7,083,115,430 403,341,168 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุฯ ขอ 3.2) 5,294,893,194 3,657,781,936 
  - ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ 
      (หมายเหตุฯ ขอ 3.3) 

 
(1,671,167) (2,452,181) 

  - ตามที่รายงานใหม 12,376,337,457 4,058,670,923 
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียในกิจการรวมคา 5,301,076,181 192,168,726 
เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา (3,140,042,829) (82,890,030) 
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา 5,588,300,000 1,624,655,000 
การไดมาซ่ึงกิจการรวมคา (หมายเหตุฯ ขอ 29) - 6,645,000,000 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ 107,374,606 (61,267,162) 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 20,233,045,415 12,376,337,457 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

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

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ   
  - ตามที่รายงานไวเดิม 28,423,243,677 24,001,623,666 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 3.1) (4,313,198,842) (3,643,433,831) 
  - ตามที่รายงานใหม 24,110,044,835 20,358,189,835 
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา 5,588,300,000 1,624,655,000 
การไดมาซ่ึงบริษัทยอย (หมายเหตุฯ ขอ 12.1) 467,894,281 - 
การเลิกกิจการของบริษัทยอย (หมายเหตุฯ ขอ 12.1) (513,000,000) - 
การไดมาซ่ึงกิจการรวมคา (หมายเหตุฯ ขอ 29) - 6,645,000,000 
การลดทุนของบริษัทยอย - (4,517,800,000) 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 29,653,239,116 24,110,044,835 

 

อัตรารอยละของการถือเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาไมมีการเปลี่ยนแปลงต้ังแตป พ.ศ. 2549 ยกเวนการเลกิกิจการ
ของบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 12.1 และ ขอ 32 

 

12.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2550 
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการล งทุน 

ทางออม) 
  

บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย      
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  ผลิตไฟฟา  4,702,200 99.99 4,702,200 2,239,055 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ผลิตไฟฟา  4,850,000 99.99 4,850,000 2,352,477 
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียร่ิง  แอนด เซอรวิส  
  จํากัด และบริษัทยอยและกิจการรวมคา  

ใหบริการรับจาง ซอมแซมแล ะรับจาง  
  เดินเคร่ืองจักร  

400,000 99.99 400,000 254,540 

- บริษัทยอย      
- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด  ซ้ือ/ขาย ขนส งเช้ือเพลิงจาก  

  เศษวัสดุธรรมชาติ  
 99.99   

- บริษัท เอ็กคอมธารา  จํากัด  ผลิตนํ้าประปา   70.00   
- กิจการรวมคา       

- บริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรวิส จํากัด  รับจางเดินเค ร่ืองจักรโรงไฟฟ า   50.00   
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็ นเนอรยี จํากัด และบริษัทยอย ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 

  ไฟฟาโดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ  
  เปนเช้ือเพลิง  

175,000 74.00 129,500 70,146 

- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด  ผลิตไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงจากแกลบ  95.00   

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรช่ัน จํ ากัด ( เดิมช่ือ บริษัท   
ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด)  

ผลิตไฟฟา  1,060,000 80.00 891,894 230,541 

บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศ British Virgin Islands     

EGCO International B.V.I และกิจการรวมคา  ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน - 99.99 1,002,467 408,662 

   - Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดต้ังข้ึนใน 
        ประเทศฟลิปปนส) 

ลงทุนในโครงการตาง  ๆ
  ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา  

729,320 40.00  
 

 
 

    11,976,061 5,555,421 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

12.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
  

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยทีเ่กิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีดังน้ี 
 

• เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด ไดแจงจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย เ ปน 
“บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด” 

 
• เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารของบริษัทไดอนุมัติใหปรับโครงสร างการล งทุนในบริษัท ยอ ย เพื่ อ 

ความคลองตัวในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหยกเลิกกิจการของบริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด (ทีแอลพีซี) ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยที่บริษัทเปนผูถือหุนทั้งหมด และใหโอนสินทรัพยและหน้ีสินของทีแอลพีซีทั้งหมดมาที่บริษัทภายหลังการเลิกกิจการแล ะ
ชําระบัญชี เพื่อเปนสิ่งตอบแทนในการคืนทุนใหแกผูถือหุน โดยทีแอลพีซีไดจดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
และชําระบัญชีเสร็จสิ้นเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550  

 
รายละเอียดของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินที่ไดรับโอนจากทีแอลพีซี ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีดังตอไปน้ี 

 
 บาท 
  

เงินฝากสถาบันการเงิน 1,260,976 
เงินปนผลคางรับจากบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (บริษัทรวมของทีแอลพีซี) 109,480,804 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (1,017) 
เงินลงทุนในบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 467,894,281 
รวมสิ่งตอบแทนในการคืนทุน 578,635,044 
มูลคาของเงินลงทุนในทีแอลพีซี (513,000,000) 
กําไรจากการรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทยอย 65,635,044 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

12.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม 
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการล งทุน 

ทางออม) 
  

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

ใหบริการรับจาง ซอมแซมแล
รับจาง 
  เดินเคร่ืองจักรโรงไฟฟา  

400,000 
 

99.99 400,000 - 

- บริษัทยอย      
- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด  ซ้ือ/ขาย ขนส งเช้ือเพลิงจากเศษ  

  วัสดุธรรมชาติ  
 99.99   

- บริษัท เอ็กคอมธารา  จํากัด  ผลิตนํ้าประปา   70.00   
- กิจการรวมคา       

- บริษัท อมตะ เพาเวอร- เอสโก เซอรวิส จํากัด  รับจางเดินเค ร่ืองจักรโรงไฟฟ า   50.00   
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็ นเนอรยี จํากัด และบริษัทยอย ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 

  ไฟฟาโดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ  
  เปนเช้ือเพลิง  

175,000 74.00 129,500 88,003 

- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด  ผลิตไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงจากแกลบ  95.00   

บริษัท ไทยแอลเอ็นจีเพาเวอร จํากัด  
   และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 513,000 100.00 513,000 145,712 

 - บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (เดิมช่ือ 
บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด )  

ผลิตไฟฟา  1,060,000 80.00 424,000 148,585 

บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศ British Virgin Islands     

EGCO International B.V.I และกิจการรวมคา  ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน - 99.99 1,002,467 
 

- 
 

   - Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดต้ังข้ึนใน 
        ประเทศฟลิปปนส) 

ลงทุนในโครงการตาง  ๆ
  ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา  

729,320 40.00  
 

 
 

    12,021,167 5,469,427 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

12.2 เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินปนผลคางรับสามารถวิเคราะหไดดังน้ี  
 
 งบการเงินรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป - - 
การประกาศจายเงินปนผลของกิจการรวมคา 3,060,000,000 - 
เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา (985,499,966) - 
ราคาตามบัญชีปลายป 2,074,500,034 - 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป  1,509,294,851 901,593,734 
การประกาศจายเงินปนผลของบริษัทยอยและกิจการรวมคา 8,615,421,155 5,473,654,737 
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา (4,587,993,141) (4,865,953,620) 
รับโอนเงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย (หมายเหตุฯ ขอ 12.1) 109,480,804 - 
ราคาตามบัญชีปลายป  5,646,203,669 1,509,294,851 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
 

36 

12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

12.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม  
 พ.ศ. 2550 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  พันบาท  
   (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )    
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย      
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก 
   เซอรวิส จํากัด 

รับจางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟา 50.00 1,000 11,756 - 

บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา 
จํากัด (เอ็กโก เจดี ) และบริษัท
รวมและกิจการรวมคา 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 772,945 60,000 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด 
(มหาชน)  (กัลฟ) และบริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 7,067,175 8,208,023 - 

บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร  จํากัด  
    (บีแอลซีพี) 

ผลิตไฟฟา  50.00 9,902,800 10,809,559 3,000,000 

กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนส      
Conal Holdings Corporation 

(Conal) และบริษัทยอย 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 
 

825,168 
 

80,043 
 

   18,321,802 20,627,451 3,140,043 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) (394,406) - 
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   17,927,396 20,233,045 3,140,043 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ภายใตเงื่อนไขสัญญาเงินกูของบีแอลซีพี บริษัทตองนําหุนสามัญของกิจการรวมคาดังกลาวไปวาง เปน
หลักทรัพยคํ้าประกันสําหรับเงินกูระยะยาวของกิจการรวมคาดังกลาว  
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

12.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม  
 พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  พันบาท  
   (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )    
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย      
บริษัท อมตะ เพาเวอร -เอสโก 
   เซอรวิส จํากัด 

รับจางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟา 50.00 1,000 9,470 - 

บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา 
จํากัด (เอ็กโก เจดี ) และบริษัท
รวมและกิจการรวมคา 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 721,419 - 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด 
(มหาชน)  (กัลฟ) และบริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 4,736,675 4,649,547 - 

บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร  จํากัด  
    (บีแอลซีพี) 

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

กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนส      
Conal Holdings Corporation 

(Conal) และบริษัทยอย 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 
 

745,307 
 

82,890 
 

   12,733,502 12,770,743 82,890 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) (394,406) - 
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   12,339,096 12,376,337 82,890 
 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited ที่จัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชา ธิปไตยประชาชนล าว    
ไดแสดงอยูภายใตหัวขอหน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม (หมายเหตุฯ ขอ 12.4) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2550  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  
   (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )   
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย    
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี ) และ

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 60,000 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) และ 
บริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 7,067,175 - 

บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร  จํากัด (บีแอลซี พี) ผลิตไฟฟา  50.00 9,902,800 3,000,000 
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
Nam Theun 2  Power Company Limited ผลิตไฟฟา  

   (อยูระหวางการกอสราง) 
25.00 753,249 

 
- 
 

  18,071,584 3,060,000 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) - 

  รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   17,677,178 3,060,000 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

12.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม   
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  
   (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )   
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย    
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี ) 

และบริษัทรวมและกิจการรวมคา 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 - 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ)        
และบริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 4,736,675 - 

บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร  จํากัด (บีแอลซี พี) ผลิตไฟฟา  50.00 6,645,000 - 
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
Nam Theun 2  Power Company Limited (Nam 

Theun 2) 
ผลิตไฟฟา  
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 
 

- 
 

  12,483,284 - 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) - 

  รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   12,088,878 - 
 
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีดังน้ี 
 

กิจการรวมคากัลฟ 
 

(ก) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 209 ล านหุ น โดย มีมูล ค าที่ ตราไ วแ ล ะ จําห น าย ในอัตราหุ นล ะ  
10 บาท กลุมบริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 1,043 ลานบาท 

 

(ข) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 88 ล านหุ น โดย มีมูล ค าที่ ตราไ วแ ล ะ จําห น าย ในอัตราหุ นล ะ  
10 บาท กลุมบริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 442 ลานบาท 

 
(ค) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 169 ล านหุ น โดย มีมูล ค าที่ ตราไ วแ ล ะ จําห น าย ในอัตราหุ นล ะ  

10 บาท กลุมบริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 845 ลานบาท 
 

กิจการรวมคาบีแอลซีพ ี
 

(ก) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 บีแอลซีพีไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 100 ลานหุน ในอัตราหุนละ 45 บาทเปนจํานวน 
เงินทั้งสิ้น 4,500 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 2,250 ลานบาท  

 

(ข) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 บีแอลซีพีไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 100 ลานหุน ในอัตราหุนละ 15 บาท เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท อีกทั้ง บีแอลซีพีไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 5.16 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุ นล ะ  
100 บาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมและคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสดัสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 750 ลานบาท
และ 258 ลานบาท ตามลําดับ 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
12.4 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา 

 
บริษัทไดมีการลงนามในสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินจํานวน 94 ลานดอลลารสหรัฐฯแก Nam Theun 2 Power Company Limited 
ซ่ึงเปนกิจการรวมคาของบริษัท บริษัทบันทึกบัญชีสําหรับสวนไดเสียในกิจการรวมค าตามวิธีส วนได เ สียตามสัดส วนการ ถือหุ นใน 
งบการเงินรวม ดังน้ันบรษิัทไดรับรูขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 823 ลานบาทและ 623 ลานบาทของกิจการรวมคาดังกลาวในงบการ เ งิน
รวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ตามลําดับ 
 
การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินสุทธิที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ   
  - ตามที่รายงานไวเดิม - - 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุฯ ขอ 3.2) (619,761,174) (492,562,122) 
  - ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ (หมายเหตุฯ ขอ 3.3) (3,058,992) - 
  - ตามที่รายงานใหม (622,820,166) (492,562,122) 
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับป (249,709,753) (274,821,541) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ 49,394,019 144,563,497 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ (823,135,900) (622,820,166) 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

12.4 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

มูลคาของหน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคาซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดังน้ี 
 

   งบการเงินรวม 
   พ.ศ. 2550 
  อัตรารอยละ  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ  ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
      

Nam Theun 2 Power  
   Company Limited 

ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 (823,136) - 

 
   งบการเงินรวม 
   พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม 
  อัตรารอยละ  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ  ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
      

Nam Theun 2 Power   
   Company Limited 

ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 
 

(622,820) 
 

- 
 

 
12.5 สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังน้ี  
 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี) 
 
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับบริษัท เชฟรอน บางปะกง เพาเวอร โฮล ด้ิง  จํา กัด  กิจการ 
รวมคาอยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาดังกลาวในสัดสวนรอยละ 50  
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) 
 
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) เปนกิจการรวมคาระหว างบริษัท กับ Electric Power Development Company Limited 
(EPDC) กิจการรวมคาอยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการร วมค า ดังกล าวในสัดส วน    
รอยละ 50 
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Conal Holdings Corporation (Conal) 
 
Conal Holdings Corporation (Conal) เปนกิจการรวมคาระหวาง EGCO International B.V.I. ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท กับ Alsons 
Consolidated Resources, Inc. กิจการรวมคาอยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการร วมค า 
ดังกลาวในสัดสวนรอยละ 40 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
12.5 สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังน้ี (ตอ) 
 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) 
 
Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) เปนกิจการร วมค าระห ว าง  Government of Lao PDR ผ าน Lao Holding State 
Enterprise (LHSE), EDF lnternational (EDFI), Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) และบริษัท กิจการรวมค า
อยูภายใตสัญญารวมคาระหวางผูรวมคาสี่ราย โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาดังกลาวในสัดสวนรอยละ 25 
 
รายละเอียดของฐานะการเงินและผลประกอบการของกิจการรวมคาตามสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 จัดต้ังขึ้นใน

ประเทศ  
สินทรัพย หน้ีสิน รายได  กําไร (ขาดทุน)

สุทธิ 
อัตรารอยละของ

หุนท่ีถือ  
  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท   
       

เอ็กโก เจดี และบริษัทรวมและ 
   กิจการรวมคา 

ไทย 1,255,844 482,899 490,473 111,526 50% 

กัลฟ และบริษัทย อย ไทย 23,593,078 15,815,285 7,293,025 1,234,224 50% 
บีแอลซีพี ไทย 28,601,142 21,258,084 10,153,654 4,051,197 50% 
Conal และบริษัทยอย ฟลิปปนส  1,472,096 249,899 581,681 80,226 40% 
NTPC สาธารณรฐั

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

5,560,623 6,383,760 12,082 (249,710) 25% 

 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 จัดต้ังขึ้นใน

ประเทศ  
สินทรัพย หน้ีสิน รายได  กําไร 

(ขาดทุน)สุทธิ  
อัตรารอยละของ

หุนท่ีถือ  
  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท   
 

เอ็กโก เจดี และบริษัทรวมและ
กิจการรวมคา 

ไทย 1,198,777 477,358 407,110 124,381 50% 

กัลฟ และบริษัทยอย ไทย 20,570,536 16,354,232 3,217,137 (45,368) 50% 
Conal และบริษัทยอย ฟลิปปนส  1,787,355 677,190 761,574 145,590 40% 
NTPC สาธารณรฐั

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

3,350,966 3,970,727 2,947 (274,822) 25% 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

12.6 การบันทึกบัญชีสําหรับสวนไดเสียในกิจการรวมคา  
 

ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 3.2 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการ บัญชีสํ าห รับการ บันทึกส วนได เ สีย 
ในกิจการรวมคาที่แสดงในงบการเงินรวมจากวิธีรวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดนํา เ สนอขอ มูล เ ก่ียวกับ 
สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจายของกิจการรวมคาที่มีผลตองบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  พ .ศ .  2550 แล ะ  
พ.ศ. 2549 ในกรณีที่กลุมบริษัทตองนําเสนองบการเงินรวมตามวิธีรวมตามสัดสวนดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 พันบาท พันบาท 
   

  สินทรัพยหมุนเวียน 23,628,758 18,504,323 
  สินทรัพยไมหมุนเวียน 71,866,801 53,381,908 
  รวมสินทรัพย 95,495,559 71,886,231 

   
  หน้ีสินหมุนเวียน 10,157,836 10,936,715 
  หน้ีสินไมหมุนเวียน 42,673,714 24,364,992 
  รวมหน้ีสิน 52,831,550 35,301,707 
  สวนของผูถือหุน 42,664,009 36,584,524 
  รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 95,495,559 71,886,231 
   
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 พันบาท พันบาท 
   
รายได 31,141,385 19,833,684 
คาใชจาย (22,739,334) (13,797,864) 
กําไรสุทธิ 8,402,051 6,035,820 
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13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 
 งบการเงินรวม 
  

 
ที่ดิน 

 
อาคารและ 

สวนปรับปรุงที่ดิน 

โรงไฟฟา  สถานียอยและระบบ
สงพลังงานไฟฟาและ  

โรงผลิตน้ําประปา 

อุปกรณ 
สํานักงานและ 
ยานพาหนะ 

 
 

งานระหวางกอสราง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
      (ตามที่รายงานไวเดิม) 

      

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

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

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550       
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ       
  - ตามที่รายงานไวเดิม  1,920,704,385 1,814,359,691 21,886,319,498 182,468,256 15,443,328,537 41,247,180,367 
  -  ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 
    (หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 3.2) (307,673,191) (4,364,788) (5,324,047,359) (55,495,682) (15,416,417,500) (21,107,998,520) 
  - ตามที่รายงานใหม  1,613,031,194 1,809,994,903 16,562,272,139 126,972,574 26,911,037 20,139,181,847 
ซื้อสินทรัพย  46,371 78,933,909 30,348,147 43,441,077 119,146,909 271,916,413 
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย  - - 590,279,699 - - 590,279,699 
โอนวัสดุสํารองคลังออกจากสิ นทรัพย  - - (229,726,922) - - (229,726,922) 
จําหนาย สุทธิ - (470,845) (509,164) (3,878,431) (157,555) (5,015,995) 
โอนสินทรัพย  10,191,007 80,467,488 10,741,500 548,700 (101,948,695) - 
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 23) - (187,992,689) (1,900,691,886) (40,319,177) - (2,129,003,752) 

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธ ิ 1,623,268,572 1,780,932,766 15,062,713,513 126,764,743 43,951,696 18,637,631,290 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550       
ราคาทุน 1,623,268,572 3,766,641,730 35,087,030,430 476,875,718 43,951,696 40,997,768,146 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม  - (1,985,708,964) (20,024,316,917) (350,110,975) - (22,360,136,856) 

ราคาตามบัญชี สุทธิ 1,623,268,572 1,780,932,766 15,062,713,513 126,764,743 43,951,696 18,637,631,290 
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13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 ที่ดิน 
อาคารและ  

สวนปรับปรุงที่ดิน 
อุปกรณสํานักงาน  
และยานพาหนะ  

 
รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549     
ราคาทุน 284,429,029 619,473,510 226,189,701 1,130,092,240 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม - (248,080,119) (173,655,494) (421,735,613) 
     
ราคาตามบัญชี สุทธิ 284,429,029 371,393,391 52,534,207 708,356,627 

     
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550    
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 284,429,029 371,393,391 52,534,207 708,356,627 
ซ้ือสินทรัพย - - 29,636,759 29,636,759 
จําหนาย / โอนสินทรัพย สุทธิ - - (737,046) (737,046) 
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 23) - (29,918,028) (17,132,714) (47,050,742) 
     
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 284,429,029 341,475,363 64,301,206 690,205,598 

     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550     
ราคาทุน 284,429,029 619,473,510 245,127,784 1,149,030,323 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม - (277,998,147) (180,826,578) (458,824,725) 
     
ราคาตามบัญชี สุทธิ 284,429,029 341,475,363 64,301,206 690,205,598 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 10,366 ลานบาท ไดนําไปจดจํานองแล ะ จํา นํา เพื่ อ เ ปนห ลักท รัพย 
คํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามหมายเหตุฯ ขอ 17 และ 18 (พ.ศ. 2549 จํานวน 11,402 ลานบาท) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนเก่ียวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซ้ืออุปกรณสําห รับโรงไฟฟาที่ ถือ เ ปน 
ภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมเปนจํานวน 37.7 ลานบาท (พ.ศ. 2549 ไมมี) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ราคาทุนของอุปกรณซ่ึงหักคาเสือ่มราคาทั้งจํานวนแลว แตยงัคงใชงานอยูมีจํานวน 497.52 ลานบาทและ  
162.45 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลําดับ (พ.ศ. 2549 จํานวน 405.87 ลานบาทและ 153.38 ลานบาท
สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลําดับ) 
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14 คาความนิยม สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

  ปรับปรุงใหม 
 บาท บาท 

   

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ   
  - ตามที่รายงานไวเดิม 1,014,832,235 1,082,825,603 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุฯ ขอ 3.2) (789,610,313) (843,078,590) 
  - ตามที่รายงานใหม 225,221,922 239,747,013 
การตัดจําหนาย (หมายเหตุฯ ขอ 23) (14,525,091) (14,525,091) 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 210,696,831 225,221,922 
   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม    
ราคาทุน 297,178,164 297,178,164 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (86,481,333) (71,956,242) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ 210,696,831 225,221,922 

 
15 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินมัดจํา  13,908,457 14,157,819 11,508,858 11,490,172 
ภาษีขอคืน 9,948,628 8,229,543 9,948,628 8,229,543 
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต 226,683,749 207,516,340 226,683,749 207,516,340 
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา 99,227,500 91,907,362 - - 
อื่นๆ 18,923,346 25,612,991 23,340 5,267,320 
 368,691,680 347,424,055 248,164,575 232,503,375 
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16 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 

เม่ือวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยไทยจํานวนสองแหง โดยมีวงเงินกูยืมแหงล ะ 
ไมเกิน 4,000 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงที่เทากับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 วันทําการกอนวันเบิกเงินกู ง วดแ รกของ 
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ป (Average Yields of One-Year Government Bonds) บวกดวยสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชํ าระดอกเ บ้ีย
ทุกเดือนและชําระคืนเงินตนเม่ือครบกําหนดหน่ึงปจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งน้ีในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ . 2550 บริษัท
ไดเบิกใชเงินกูระยะสั้นดังกลาวจํานวน 4,350 ลานบาทและชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวทั้งจํานวนแลว  

 
17 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 

 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 
     
สวนของเงินกู ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ    
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 724,041,735 1,437,851,956 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 78,622,500 76,240,000 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 30,211,373 29,590,396 - - 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี (3,755,475) (3,754,608) - - 
 829,120,133 1,539,927,744 - - 

     
เงินกูยื มระยะยาว สุทธิ     
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 606,168,764 1,408,325,640 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 4,636,127,500 714,750,000 4,000,000,000 - 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 231,419,116 266,930,034 - - 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู  
       รอตัดบัญชี สุทธิ (21,888,131) (25,643,607) - - 

 5,451,827,249 2,364,362,067 4,000,000,000 - 
     
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 6,280,947,382 3,904,289,811 4,000,000,000 - 

 
อัตราดอกเบ้ียที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเ บ้ีย 
คืออัตราดอกเบ้ีย รอยละ 9.38 ตอป สําหรับเงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 2.86 ตอปสําหรับสกุลเงินเยน และรอยละ 4.37 ตอป
สําหรับเงินกูยืมสกุลเงินบาท 
 
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประ กันโดยการ จํานองที่ ดิน อาคาร  
โรงไฟฟาและจํานําอุปกรณของบริษัทยอย นอกจากน้ี บริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อ การชํ าระคืนเ งินตนแล ะจ ายดอกเ บ้ียที่ จะ 
ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไ ว
ในหมายเหตุฯ ขอ 8) อีกทั้งบริษัทยอยไดโอนสิทธ์ิในสัญญาซ้ือขายไฟฟา สัญญาซ้ือขายทรัพยสิน สญัญาการบํารุงรักษาหลกัและกรมธรรม
ประกันภัยใหกับเจาหน้ีเงินกูเพื่อเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูและหุนกู 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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17 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ) 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย มีดังตอไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ     
  -  ณ อัตราคงที่ 2,280,947,382 3,904,289,811 - - 
  -  ณ อัตราลอยตัว 4,000,000,000 - 4,000,000,000 - 
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 6,280,947,382 3,904,289,811 4,000,000,000 - 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 

     

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ     
  - ตามที่รายงานไวเดิม 18,858,210,377 18,421,824,225 - - 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการ บัญชี 

(หมายเหตุขอฯ 3.2) 
 

(14,953,920,566) 
 

(8,576,157,846) 
 

- 
 

- 
  - ตามที่รายงานใหม 3,904,289,811 9,845,666,379 - - 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 4,000,000,000 - 4,000,000,000 - 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,543,682,353) (5,595,461,519) - - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (83,414,684) (349,669,657) - - 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียม     
   ในการจัดหาเงินกูยืม 3,754,608 3,754,608 - - 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 6,280,947,382 3,904,289,811 4,000,000,000 - 
 
 
 

 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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17 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทสามารถวิเคราะหไดดังน้ี (ตอ) 
 

เงินกูยืมระยะยาวที่เกิดข้ึนในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 
เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูระยะยาวกับธนาคารพาณิชยไทยแหงหน่ึง โดยมีวงเงินกูยืม 4,000 ลานบาท 
เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ THBFIX 6 เดือน บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ตอป เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ไดเบิกใช
เงินกูยืมดังกลาวเปนจํานวน 4,000 ลานบาท บริษัทมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกหกเดือนและชําระคืนเงินตนทั้งจํานวนเม่ือครบกําหนดเจ็ดป 
นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวมีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 

     

ครบกําหนดภายใน 1 ป  829,120,132 1,539,927,744 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 850,877,620 1,567,574,682 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 4,600,949,630 796,787,385 4,000,000,000 - 
 6,280,947,382 3,904,289,811 4,000,000,000 - 
 
วงเงินกูยืม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไมไดใชจํานวน 333 ลานบาท 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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18 หุนกู 
 

หุนกูเปนหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัทยอยของบริษัท ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 

     

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 729,675,000 652,090,680 - - 
หุนกู สุทธิ 2,226,937,363 2,956,729,123 - - 
รวมหุนกู 2,956,612,363 3,608,819,803 - - 

 
อัตราดอกเบ้ียที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนกูของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย คืออัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 12.04 ตอป (พ.ศ. 2549 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 11.92 ตอป) 
 
หุนกูเปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะครบกําห นดชํ าระภ ายใน 
หน่ึงป โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 8) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพยแ ล ะ
สัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 17) 
 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

บาท 
พ.ศ. 2549 

บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป   
  - ตามที่รายงานไวเดิม 6,337,150,819 4,926,711,483 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุฯ ขอ3.2) (2,728,331,016) - 
  - ตามที่รายงานใหม 3,608,819,803 4,926,711,483 
การจายคืนหุนกู (652,207,440) (1,317,891,680) 
ราคาตามบัญชีปลายป 2,956,612,363 3,608,819,803 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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18 หุนกู (ตอ) 
 

ระยะเวลาการครบกําหนดของหุนกูมีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม 
 บาท บาท 

   

ครบกําหนดภายใน 1 ป 729,675,000 652,090,680 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,226,937,363 2,956,729,123 
   
 2,956,612,363 6,337,150,819 

 
19 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ 

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

     

มูลคาตามบัญชีตนป     
  - ตามที่รายงานไวเดิม - - - - 
  - ผลกระทบจากการนํานโยบาย 
        การบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ  
        (หมายเหตุฯ ขอ 3.3) 

 
 

116,542,366 

 
 

98,618,820 

 
 

28,983,223 

 
 

23,934,158 
  - ตามที่รายงานใหม 116,542,366 98,618,820 28,983,223 23,934,158 
คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลัง   การเลิก
จางหรือเกษียณอายุ 

 
12,819,232 

 
12,105,035 

 
3,851,530 

 
3,636,950 

ตนทุนดอกเบ้ีย 6,875,999 5,818,511 1,710,010 1,412,115 
มูลคาตามบัญชีปลายป 136,237,597 116,542,366 34,544,763 28,983,223 

 
ขอสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) ที่สําคัญ ณ วันที่ในงบดุล ดังน้ี 

 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
   
อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  5.40%    5.90% 
อัตราการขึ้นเงินเดือน – พนักงานประ จํา   6%  -  11%  6%  -  11% 
อัตราการขึ้นเงินเดือน – พนักงานชั่วคราว  7%  -  9%  7%  -  9% 
อัตราการลาออก - พนักงานประจํา   0%  -  5%  0%  -  5% 
อัตราการลาออก - พนักงานชั่วคราว  0%  -  10%  0%  -  10% 
อัตราการตายกอนเกษียณอาย ุ  0.11%  - 2.18%  0.11%  -  2.18% 
เกษียณอาย ุ   60 ป     60 ป  
   
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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20 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 

 จํานวนหุน หุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน รวม 
  บาท บาท บาท 
     
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 526,465,000 5,264,650,000 8,601,300,000 13,865,950,000 
การออกหุน - - - - 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 526,465,000 5,264,650,000 8,601,300,000 13,865,950,000 
การออกหุน - - - - 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 526,465,000 5,264,650,000 8,601,300,000 13,865,950,000 

 
หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 530,000,000 หุน ซ่ึงมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท (พ.ศ .  2549 จํานวน 530,000,000 หุน มูล ค า 
หุนละ 10 บาท) หุนสามัญจํานวน 526,465,000 หุน ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว  

 
21 สํารองตามกฎหมาย 

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

     

ยอดคงเหลือตนป 530,000,000 530,000,000 530,000,000 530,000,000 
จัดสรรระหวางป - - - - 
ยอดคงเหลือปลายป 530,000,000 530,000,000 530,000,000 530,000,000 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองต้ังสํารองตามกฎหมายอยางนอ ยรอ ยล ะ  5 ของ กําไ รสุท ธิห ลั งจาก 
หักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองน้ีจะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายไมสามารถ 
จัดสรรได 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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22 สวนของผูถือหุนสวนนอย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 

     

ยอดคงเหลือตนป 530,000,000 530,000,000 530,000,000 530,000,000 
ยอดคงเหลือตนป     
  - ตามที่รายงานไวเดิม 1,174,793,513 1,073,169,187 - - 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 

(หมายเหตุฯ ขอ 3.2) (665,401,306) (611,214,715) - - 
  - ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหม

มาใชปฏิบัติ (หมายเหตุฯ ขอ 3.3) (144,210) (101,834) - - 
  - ตามที่รายงานใหม 509,247,997 461,852,638 - - 
สวนแบงกําไรสุทธิในบริษัทยอยและสวนไดเสยี  
ในกิจการรวมคา 134,737,553 169,187,285 - - 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - 43,469 - - 
เงินปนผลจายของบริษัทยอย (123,162,179) (121,835,395) - - 
     
ยอดคงเหลือปลายป 520,823,371 509,247,997 - - 

 
23 กําไรสุทธิ 

 
รายการดังตอไปน้ีไดรวมอยูในการคํานวณกําไรสุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 

     

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ 
   (หมายเหตุฯ ขอ 13) 2,129,003,752 2,090,588,117 47,050,742 47,468,014 
คาตัดจําหนายคาความนิยม (หมายเหตุฯ  ขอ 
14) 14,525,091 14,525,091 - - 
คาซอมบํารุงรักษาหลักของโรงไฟฟา 211,159,768 696,190,277 - - 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 902,233,156 877,420,943 214,193,332 202,156,645 
คาธรรมเนียมในการจายคืนเงินกูกอนกําหนด  - 193,439,574 - - 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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24 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ อ อกแล ะชํ าระ
แลวในระหวางปหักดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 บาท บาท บาท บาท 

     

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)     
  - ตามที่รายงานไวเดิม - 6,035,819,699 - 6,035,819,699 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 

(หมายเหตุฯ ขอ 3.1) - - - (486,084,856) 
  - ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหม

มาใชปฏิบัติ (หมายเหตุฯ ขอ 3.3) - (20,159,148) - (5,049,065) 
  - ตามที่รายงานใหม 8,402,051,542 6,015,660,551 8,584,162,527 5,544,685,778 
     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 526,465,000 526,465,000 526,465,000 526,465,000 
     
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 15.96 11.43 16.31 10.53 
 
กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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25 เงินปนผล 
 

ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดอนุมั ติ ให จ าย เ งินปนผลจากผลการดํ า เ นินงาน 
หกเดือนหลังของป พ.ศ. 2549 ในอัตราหุนละ 2 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนเงินจํานวนทั้ง สิ้ น 1,053 ล านบาท 
(พ.ศ. 2549 จายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุนในอัตรา 1.75 บาทตอหุน เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 921 ลานบาท ) เ งินปนผล
ดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระห ว างกาล จาก 
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในอัตราหุนละ 2.25 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน 
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,185 ลานบาท (พ.ศ. 2549 เงินปนผลระหวางกาลสําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน ในอัตรา  2 บาทตอหุ น  
รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,053 ลานบาท) เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550  
 
นอกจากน้ี ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัทไดบันทึกกลับรายการเงินปนผลคางจายที่เปนของผูลงทุนตางประเทศซ่ึง ไมส ามารถใชสิท ธิ 
ในการรับเงินปนผลจํานวน 31 ลานบาท (พ.ศ. 2549 จํานวน 30 ลานบาท) 

 
26 คาตอบแทนกรรมการ 

 
คาตอบแทนกรรมการในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม  พ .ศ .  2550 จํานวน  
28 ลานบาทและ 28 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยคากรรมการรายเดือน เบ้ียประชุมกรรมการและโบนัส คาตอบแทนทั้งหมดดังกลาว
ไดรับอนุมัติเบ้ืองตนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงจะไดมีการนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประ จําป 
ผูถือหุนของบริษัทและกลุมบริษัท (พ.ศ. 2549 จํานวน 20 ลานบาทและ 19 ลานบาท สําหรับงบกําไรขาดทุนรวมแล ะงบกําไ รขาดทุน 
เฉพาะบริษัทตามลําดับ) 

 
27 การสงเสริมการลงทุน 

 
กลุมบริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับกิจการผลิตไฟฟาแ ล ะผลิต นํ้าประปา  
โดยบริษัทยอยทั้งหาแหงไดรับสิทธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆ หลายประการ รวมทั้งการไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ 
กิจการ ในฐานะที่เปนบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทยอ ยทั้ งห มดน้ีจะตอ งปฏิบัติตามเ งื่ อ นไขแล ะ 
ขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
 
 วันที่ไดรับอนุมัต ิ
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 15 มิถุนายน พ .ศ. 2538 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด) 7 มิถุนายน พ .ศ. 2542 
บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด 6 ธันวาคม พ .ศ. 2543 
บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
 
สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัดและบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ในเรื่องการไดรับยกเ วน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ไดหมดอายุลงเม่ือวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2547 ตามลํ า ดับ เ ปน 
ผลใหบริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับสงเสริมการลงทุนเพียงอัตรารอยละ
หาสิบของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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28 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเ บ้ียแล ะความเ สี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ยน 
โดยกลุมบริษัทไดกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจซ่ึงตองจายเงินเปนสกุลเงินตางประเทศและจ ายอัตราดอกเ บ้ียทั้ ง แบบคงที่ แ ล ะ 
แบบลอยตัว 
 
กลุมบริษัทใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียแล ะ
อัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อชวยในการบริหารสภาพคลองของเงินสด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนปองกันโดยการทํา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียดังกลาว
ไวในหมายเหตุฯ ขอ 28 (ก) ในกรณีของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุมบริษัทสามารถนําผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
มาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนที่เรียกเก็บจากกฟผ .  แล ะ  National Power Corporation (NPC) ตามที่ กล าว 
ในหมายเหตุฯ ขอ 30 (ก) 
 
กลุมบริษัทไมอนุญาตใหมีการใชเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเปนการเก็งกําไร โดยการทําตราสารอนุพันธทุกประเภทตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการของแตละบริษัทในกลุมบริษัทกอน  
 
(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมียอดคงเหลือในสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศหลังบันทึกผลของสัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย ดังน้ี 

 
 พ.ศ. 2550 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 เงินตราตางประเทศ

ลาน  
 

ลานบาท  
เงินตราตางประเทศ

ลาน  
 

ลานบาท  
     

สินทรัพย     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 1.68 56.28 - - 
  56.28  - 
     

หนี้สิน     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 41.30 1,330.21 - - 
สกุลเงินเยน 772.13 261.63 - - 
  1,591.84  - 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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28 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมียอดคงเหลือในสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศหลังบันทึกผลของสัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย ดังน้ี (ตอ) 

 
 พ.ศ. 2549 

 งบการเงินรวม 
ปรับปรุงใหม 

งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 

 เงินตราตางประเทศ
ลาน  

 
ลานบาท  

เงินตราตางประเทศ
ลาน  

 
ลานบาท  

     

สินทรัพย     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 2.00 63.00 - - 
  63.00  - 
     

หนี้สิน     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 86.33 2,863.85 - - 
สกุลเงินเยน 969.70 296.52 - - 
  3,160.37  - 

 
สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา เงินฝากสถาบันการเงินและเงนิลงทนุ 
หน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เจาหน้ีการคา เจาหน้ีอื่น ดอกเบ้ียคางจายและเงินกูยืมระยะยาว 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทยอยไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการจ ายชํ าระ เ งินกู ยืม 
ระยะยาวที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 32 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงเปนจํานวนเงินสุทธิหลังจากหักเงินฝากและเงินลงทนุใน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลว (พ.ศ. 2549 จํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐฯ) อยางไรก็ตาม บริษัทยอยดังกลาวไดรับการชดเ ชย 
ผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระหน้ีสินที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ฯ จาก กฟผ. (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ 
ขอ 30 (ก)) 

 
วัตถุประสงคและเง่ือนไขสําคัญ 

 
กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินดังน้ีในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเ บ้ียแล ะอัตรา 
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 

 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเ บ้ีย  ณ  วันที่  
31 ธันวาคมของแตละป อัตราดอกเบ้ียคงที่ภายใตสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมระยะยาว  มีดังน้ี 
   

 จํานวนเงินตามสัญญา (ลาน) อัตรารอยละคงที่ตอป 
สกุลเงินตางประเทศ 
 

พ.ศ. 2550 
 

พ.ศ. 2549 
ปรับปรุงใหม 

พ.ศ. 2550 
 

พ.ศ. 2549 
ปรับปรุงใหม 

สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 33.30 62.24 7.42 - 8.03 7.42 - 8.03 
สกุลเงินบาท 714.75 791.00 4.00 3.75 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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28 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ) 
 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (ตอ) 
 

เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 

 
บาท 

พ.ศ. 2549 
ปรับปรุงใหม 

บาท 

พ.ศ. 2550 
 

บาท 

พ.ศ. 2549 
 

บาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 600,824,235 1,110,411,955 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป 1,242,296,265 1,921,235,640 - - 
 1,843,120,500 3,031,647,595 - - 

 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย เปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการ ผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 8 ลานดอลลารสห รั ฐฯ  มีอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทากับ 25.23 บาท ตอดอลลารสหรัฐฯ (พ.ศ. 2549 จํานวน 24 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยน
เทากับ 25.23 บาท ตอดอลลารสหรัฐฯ) และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 11 ตอป (พ.ศ. 2549 รอยละ 11 ตอป) สัญญาดังกล าว 
มีผลบังคับต้ังแตวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 
เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 

 
บาท 

พ.ศ. 2549 
ปรับปรุงใหม 

บาท 

พ.ศ. 2550 
 

บาท 

พ.ศ. 2549 
 

บาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 201,840,000 403,680,000 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป - 201,840,000 - - 
 201,840,000 605,520,000 - - 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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28 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

(ข) ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 

กลุมบริษัทไมมีความเสี่ยงในดานการใหสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญกับเงินสดและเงินลงทุน เน่ืองจากกลุมบริษัทมีรายการ เ งินสด 
และเงินลงทุนกับสถาบันทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยกลุมบริษัทไดวางนโยบายจํากัดรายการที่ จะ เ กิดกับสถาบันการ เ งินใด
สถาบันการเงินหน่ึงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แล ะจะ นํา เ งินส วนเ กินไปล งทุนเ ฉพาะการล งทุนที่ มีความเ สี่ ย ง ตํ่า             
จากประสบการณในอดีตกลุมบริษัทไมเคยมีความสูญเสียจากเงินสดและเงินลงทุน และสําหรับรายการลูกหน้ีการคา กลุมบริษัท
ขายไฟฟาใหกับ กฟผ. National Power Corporation และภาคอุตสาหกรรม ภายใตเงื่อนไขในสัญญาซ้ือขายไฟฟาระยะยาวและ
สัญญาซ้ือขายไฟฟาและไอนํ้าระยะยาว 

 
(ค) สัญญาแลกเปล่ียนรายไดลวงหนา 

 
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 30 สัญญาซ้ือขายไฟฟาระหวางบริษัทยอยกับ กฟผ. ไดกําหนดใหมีการคํานวณรายไดคาความ
พรอมจาย โดยอางอิงตัวแปรที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ดังน้ัน บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทคือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง 
จํากัด จึงไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนากับสถาบันการเงินแห งห น่ึง  เ พื่ อ ล ดความเ สี่ ย งจากการ ผันผวนของ       
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รายไดคาไฟฟาตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ ยนรายไดล วงห น า  จํานวน      
47.82 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทา กับ 33.80 บาทตอ  1 ดอลล ารสห รั ฐฯ  สัญญาดังกล าว           
มีผลบังคับต้ังแตวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553 

 
(ง) มูลคายุติธรรม 

 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมซ่ึงไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
เงินลงทุน ลูกหน้ีและเจาหน้ีการคา ลูกหน้ีและเจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน ลูกหน้ีและเจาหน้ีอื่นและเงินกูยืมระยะสั้น เน่ือ งจาก
เครื่องมือทางการเงินกลุมน้ีมีระยะเวลาครบกําหนดสั้น 
 
มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู มีดังน้ี 

 
 พ.ศ. 2550 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท  
มูลคายุติธรรม  

ลานบาท  
มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท  
มูลคายุติธรรม  

ลานบาท  
     

เงินกูยืมระยะยาว 6,307 6,362 4,000 4,000 
หุนกู 2,957 3,341 - - 

 
 พ.ศ. 2549 
 งบการเงินรวม 

ปรับปรุงใหม 
งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 
 มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท  
มูลคายุติธรรม  

ลานบาท  
มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท  
มูลคายุติธรรม  

ลานบาท  
     

เงินกูยืมระยะยาว 3,933 4,232 - - 
หุนกู 3,609 4,061 - - 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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28 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

(ค) มูลคายุติธรรม (ตอ) 
 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูยืมของตลาด ณ วันที่ในงบดุล สวนมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวมีมูลคาใกล เ คียง
กับมูลคาตามสัญญา 
 

มูลคายุติธรรมของหุนกูคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียตลาดในวันล าสุดที่ มีการ 
ซ้ือขายของศูนยซ้ือขายตราสารหน้ีไทยภายในวันที่ในงบดุล 
 

มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุล มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พ.ศ. 2550 

 
ลานบาท  

พ.ศ. 2549 
ปรับปรุงใหม 

ลานบาท  

พ.ศ. 2550 
 

ลานบาท  

พ.ศ. 2549 
 

ลานบาท  
     

สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ียที่เปนหน้ีสิน (19) (14) - - 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา 
   ดอกเบ้ียที่เปนสินทรัพย  

 
63 

 
236 

 
- 

 
- 

สัญญาแลกเปลีย่นรายไดลวงหนาทีเ่ปนสินทรัพย 2 - - - 
 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียคํานวณโดยใช
อัตราที่กําหนดโดยธนาคารของกลุมบริษัทเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลาน้ัน ณ วันที่ในงบดุล  

 

29 การซื้อธุรกิจ 
 

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษัทไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนสามัญของบีแอลซีพี ซ่ึงเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาแ ล ะ 
จดทะเบียนในประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว โดยสิ่งตอบแทนที่ใชในการซ้ือเปนเงินสดจํานวน 
6,645 ลานบาท ราคาซ้ือขายดังกลาวไดรวมคาหุนสามัญเพิ่ มทุนของ บีแอล ซีพี จํานวนเ งิน 2,000 ล านบาทที่ เ รี ยกชํ าระ ในวันที่  
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยที่บริษัททดรองจายคาหุนเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวให กับ CLP Power (BLCP) Limited เ พื่ อ นําไปชํ าระ 
คาหุนเพิ่มทุน ทั้งน้ี บริษัทมีอํานาจควบคุมรวมอยางสมบูรณในบีแอลซีพีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ดังน้ัน บริษัทถือวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยสุทธิของบีแอลซีพี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 จํานวน 3,034 ลานบาท เปนมูลคายุติธรรมของสินท รัพยสุท ธิที่ ไ ด รับ  
ณ วันที่ซ้ือ คาความนิยมที่เกิดขึ้นจํานวน 3,611 ลานบาท ไดแสดงรวมอยูในสวนไดเสียในกิจการรวมคาและตัดจําหนายด วย วิธีเ สนตรง
ตามอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟาที่บีแอลซีพีมีกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยภายในระยะเวลา 25 ป  
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ซ้ือมาและคาความนิยมมีดังตอไปน้ี 
 พันบาท 
  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 16,398,147 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน สุทธิ (17,206,107) 
สินทรัพยอื่นหักดวยหน้ีสินอื่น 3,842,021 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ 3,034,061 
คาความนิยม 3,610,939 
สิ่งที่ใชตอบแทนในการซ้ือ 6,645,000 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) และบริษัทวันเอนเนอจ้ี ไทยแลนด ลิ มิ เ ต็ด  ( เ ดิมชื่ อ 
บริษัท ซีแอลพี เพาเวอร โปรเจ็คส (ประเทศไทย) จํากัด”) ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลืออยูถือ โดย 
นักลงทุนทั่วไป 
 
รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 12 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
(ก) รายไดคาขายไฟฟา 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549
ปรับปรุงใหม

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
 

รายไดคาขายไฟฟา 
- ผูถือหุนใหญ 9,139 12,026 - -

 
บริษัทยอยของบริษัท 
 
บริษัทยอยสองแหงของบริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา
กับกฟผ. สัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวมีอายุ 20 ป และ 15 ป ตามลําดับ  ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 15 กุมภ าพันธ 
พ.ศ. 2537 และวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามลําดับ ไดกําหนดใหราคาคาไฟฟาตามสัญญาดังกลาวคํานวณตามหลักเ กณฑ
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  โดยสัญญาเหลาน้ันมีขอจํากัดเก่ียวกับการขายไฟฟาของบริษัทยอย ทั้งสองแหงให กับบุคคลที่ ส าม 
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริษัทยอยทั้งสองแหงไดโอนสิทธ์ิในสัญญาดังกลาวใหกับเจาหน้ีเ งินกู  เ พื่ อ ใช เ ปนห ลักประ กัน 
ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ทั้งน้ีบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินทั้งหมด
ในระหวางป พ.ศ. 2549 ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สัญญาซ้ือขายไฟฟาของบริษัทยอยดังกลาวจึง ไ ม นําไปใช เ ปน
หลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูอีกตอไป 
 
นอกจากน้ี บริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวยังสามารถนําผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ ยนสํ าห รับภ าระห น้ีสินที่ เ ปน 
เงินดอลลารสหรัฐฯ มาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนจากกฟผ . ตาม  "The First Amendment to Power 
Purchase Agreements" ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541 ทั้งน้ีรายไดจากการขายไฟฟาสวนที่ไดรับจากการชดเ ชยสํ าห รับป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 มีจํานวน 393 ลานบาท และ 810 ลานบาท ตามลําดับ 

 
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟา กฟผ. เปนผูรับภาระตนทุนกาซธรรมชาติจนกวาบริษัทยอยสองแหงดังกลาวจะทําสัญญา
ซ้ือขายกาซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ ปจจุบัน บริษัทยอยทั้งสองแหงยังไมไดทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติ
ดังกลาว ดังน้ันรายไดคาพลังงานไฟฟาและตนทุนขายจึงไมไดรวมคํานวณตนทุนในสวนน้ี  
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ข) รายไดการใหบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท  ลานบาท
  

รายไดการใหบริการ  
- ผูถือหุนใหญ 86 63 - -

 

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด ไดทําสัญญารับจางเหมางานบํารุงรักษาโรงไฟฟากับกฟผ .  จํานวนสองฉบับ  
เพื่อใหบริการดูแลรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่นที่เก่ียวของกับโรงไฟฟา คาบริการดังกลาวคํานวณ
ตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม สัญญาดังกลาวมีอายุ 6 ป โดยมีผลต้ังแตวันที่  26 มกราคม  พ .ศ .  2544 แล ะ วันที่  
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2545  

 
(ค) คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท  ลานบาท
  

คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก  
- ผูถือหุนใหญ 255 458 - -

 

บริษัทยอยสองแหงของบริษัทคือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดทําสัญญารับบริการ 
ซอมบํารุงรักษาหลักกับกฟผ. เพื่อการบริการดูแลและบํารุงรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการแล ะการบริการ เพิ่ มเ ติมอื่ น  
ที่เก่ียวของกับโรงไฟฟาของบริษัทยอยทั้งสองแหง คาบริการดังกล าวกําห นดตามห ลักเ กณฑตนทุนบวกกําไ รส วนเพิ่ ม  
ตามเงื่อนไขของสัญญาคาบริการของแตละปจะถูกปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผูบริโภค บริษัทยอยทั้งสองแหงไดตออายุของสัญญา 
ดังกลาวตอไปอีก 6 ป โดยมีผลต้ังแตวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และวันที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2545 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัทยอยทั้งสองแหงไดโอนสิทธ์ิในสัญญาดังกลาวใหกับเจาหน้ีเงินกู เพื่อใช
เปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู อยางไรก็ตามบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่ มี
กับสถาบันการเงินทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2549 ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สัญญารับบริการซอมบํารุงรักษาห ลัก
ของบริษัทยอยดังกลาวจึงไมนําไปใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูอีกตอไป 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ง) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
ลูกหน้ีการคา 
- ผูถือหุนใหญ 1,622 1,888 - -
 

ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
ไมเกินกําหนด 1,572 1,864 - -
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 23 11 - -
เกินกําหนด 3 – 6 เดือน 21 7 - -
เกินกําหนด 6 – 12 เดือน - 1 - -
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 6 5 - -
 

 1,622 1,888 - -
 

เจาหน้ีการคา 
- ผูถือหุนใหญ 98 100 - -

 

(จ) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
 

ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 
- ผูถือหุนใหญ 56 3 - -
- บริษัทยอย - 1 8 9
- กิจการรวมคา  7 16 2 3
     

 63 20 10 12

 
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระ
เกินกวาหน่ึงป  196 196 196 196

 
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 
- ผูถือหุนใหญ - - - -
- บริษัทยอย - - - -
- กิจการรวมคา  - - - -
- กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 3 4,647 - 4,645
     

 3 4,647 - 4,645



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ฉ) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
     

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ     
  ที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดรับ 
  ชําระภายในหน่ึงป 

 
 

 
 

 
 

 
 

- บริษัทยอย - - 867 813 
- กิจการรวมคา - 100 - 100 
 - 100 867 913 
     

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ 
   ทีเ่ก่ียวของกัน สทุธิ 

    

- บริษัทยอย - - 1,700 2,567 
- กิจการรวมคา - - - - 
 - - 1,700 2,567 
     

 - 100 2,567 3,480 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
     

บริษัทยอย      
ยอดคงเหลือตนป - - 3,380 780 
เงินใหกูยืมระหวางป - - - 2,600 
เงินกูรับคืนระหวางป  - - (813) - 
ยอดคงเหลือปลายป - - 2,567 3,380 
     

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ฉ) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
     

กิจการรวมคา     
ยอดคงเหลือตนป     
  - ตามที่รายงานไวเดิม 50 137 100 274 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบาย 
      การบัญชี (หมายเหตุฯ ขอ 3.2) 

 
50 

 
137 

 
- 

 
- 

  - ตามที่รายงานใหม 100 274 100 274 
เงินใหกูยืมระหวางป  - - - - 
เงินกูรับคืนระหวางป  (100) (174) (100) (174) 
     

ยอดคงเหลือปลายป  - 100 - 100 
     
ดอกเบ้ียคางรับ     
- บริษัทยอย - - 7 3 
     
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัทยอย - - 195 49 
- กิจการรวมคา  4 22 4 22 
 4 22 199 71 

 
 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ฉ) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ (ตอ) 
 

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
 
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด 
บริษัทไดเขาทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด  เ ม่ือ วันที่  22 พฤศจิกายน พ .ศ . 2548  
เปนจํานวนเงิน 780 ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR ลบอัตราสวนลดคงที่และมีกําหนดการชําระดอกเบ้ีย
ทุกครึ่งปและการจายชําระคืนเงินตนทุกสิ้นปๆ ละ 45,882,350 บาท เริ่มต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม  พ .ศ . 
2568  
 
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 
บริษัทไดเขาทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พ .ศ . 2549 เ ปนจํานวนเ งิน 2,600  
ลานบาท บาท เงินใหกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 6 ตอป และมีกําหนดการชําระดอกเบ้ียและชําระคืนเงินตนทกุวันที ่7 
มิถุนายน และ 7 ธันวาคม ของทุกป เริ่มต้ังแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552  
 
เงินใหกูยืมแกกิจการรวมคา 
 
กิจการรวมคากัลฟ 
บริษัทไดเขาทําสัญญา Credit Facility Agreement กับกิจการรวมคากัลฟ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เ พื่ อ ให กัลฟ ใช 
ในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงกอนกําห นดเปนจํานวนเ งิน 450 ล านบาท  
โดยกําหนดการจายชําระคืนเงินกูยืมและเงื่อนไขอื่นๆ ภายใตสัญญาดังกลาวยังคงเหมือนกับเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเ งินกู
เดิมของกัลฟ  

 
(ช) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
     

เงินลงทุนในหุนกู     
- บริษัทยอย - - 30 36 
     

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  
     

ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในหุนกูของ     
- บริษัทยอย - - 6 8 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ซ) รายไดจากการใหเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานและการใหบริการ 
 

บริษัทไดทําสัญญาใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน สัญญาใหบริการ ในบริ เ วณอาคาร  แล ะสัญญาใหบริการบริห าร จัดการ  
กับบริษัทยอยและกิจการรวมคา โดยขอบเขตพื้นที่ แ ล ะการ ใหบริการ เ ปนไปตามที่ ร ะ บุในสัญญา ซ่ึง เ ปนสัญญาปต อป  
คาบริการบริหารจัดการคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549
 ลานบาท ลานบาท
 

คาเชาพื้นที่และคาบริการในบริเวณอาคาร 
- บริษัทยอย 11 12
 11 12

 
คาบริการบริหารจัดการ 
- บริษัทยอย 66 81
- กิจการรวมคา 1 1
 67 82
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31 ภาระผูกพันและสัญญาที่สําดัญ 
 

31.1 ภาระผูกพันของบ ริษัท 
 

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreement จากการค้ํ าประ กันเ งินกู ยืม 
ใหแกบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 424 ลานบาท 
 

(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทมีภ าระ ผูกพันภ ายใต  Counter Guarantee แล ะ  Standby Letters of Credit  ที่ อ อก 
ในนามของบริษัทเพื่อบริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,363 ลานบาท 
 

(ค) บริษัทมีการบริหารภาระผูกพันใหเปนไปตามหลักเกณฑบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัทพิจารณา
แยกระดับความเสี่ยงของภาระผูกพันดังกลาว เปนภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงตํ่าและที่มีความเสี่ยงสูง โดยบริษัท ได ต้ั ง บัญชี
สํารองเพื่อภาระผูกพันในการชําระหน้ีในอัตรารอยละ 10 ของภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงสูง ซ่ึงคิดเปนจํานวน 345 ล านบาท 
บริษัทไดสํารองเงินดังกลาวไวเต็มมูลคาแลวต้ังแตป พ.ศ. 2547 โดยเงินสํารองดังกลาวไดรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเท า
เงินสดในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 
(ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท ที่ อ อกให

กระทรวงพลังงานเพื่อคํ้าประกันการเขารวมประมูลโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,400 ลานบาท โดยหนังสือ 
คํ้าประกันดังกลาวไดถูกยกเลิกเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 

 
31.2 สัญญาที่สําคัญ 

 
สัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาแปลงพลังงาน 
 
บริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาต้ังแต 15 ป ถึง 21 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บรษิทั
เหลาน้ันตองยื่นหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 140 ล านบาท
และจะไดรับคืนหลักประกันเม่ือครบอายุสัญญาแลว 
 
สัญญาซื้อขายน้ําประปา 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อผลิตนํ้าประปาซ่ึงมีระยะเวลา  30 ป  ภายใตสัญญา 
บริษัทยอยดังกลาวตองผลิตนํ้าประปาเพื่อขายใหกับการประปาในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงกปภ .  ตอ ง ซ้ือ นํ้าประปา 
ตามปริมาณขั้นตํ่าและราคาที่ระบุในสัญญา 

 
สัญญาซื้อขายเช้ือเพลิง 
 
บริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาซ้ือขายกาซกับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 21 ป และสามารถตออายุ
ออกไปไดอีก 4 ป 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายนํ้ามันเตากับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  สัญญามีอายุ 3 ปเริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และสามารถขยายเวลาไปไดอีก 1 ปโดยอัตโนมัติ (ถาหากไมมีการยกเลิกการขยายเวลาโดย
อัตโนมัติ) 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ .ศ. 2549 
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31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา (ตอ) 
 

31.2 สัญญาที่สําคัญ (ตอ) 
 
สัญญารับบริการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟากับลูกคารายหน่ึง สัญญามีมูล ค ารวมทั้ ง สิ้ น  
20 ลานบาท โดยมีระยะเวลา 4 ป นอกจากน้ัน บริษัทยอยดังกลาวยังไดทําสัญญาจัดหาวัสดุสํารองคลังและใหบริการบํารุงรักษากับการ
ไฟฟาแหงสาธารณรัฐซูดาน ซ่ึงมีมูลคารวมทั้งสิ้น 8 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมีระยะเวลานับจากวันที่เริ่มใหบริการจนถึง เ ดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2550  

 
32 หนวยงานที่ยกเลิก 
 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทมีหนวยงานที่ยกเลิกคือ บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด (ทีแอลพีซี) ซ่ึง
เปนบริษัทยอยที่บริษัทเปนผูถือหุนทั้งหมด โดยจดทะเบียนและดําเนินกิจการในประเทศไทย บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเลกิกิจการกับ
กระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และไดดําเนินการชําระบัญชีแลวเสร็จและโอนสินทรัพยและหน้ีสินไปใหบริษัทเม่ือ วันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 
ผลการดําเนินงานของหนวยงานที่ยกเลิกมีดังน้ี 

 
 ทีแอลพีซ  ี
 สําหรับงวดตั้งแตวนัที ่

1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง
วันที่ 28 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550 
(วันที่ชําระบัญชี) 

บาท 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 
 
 

บาท 
   

รายไดจากการขายและบริการ - - 
ตนทุนขายและบริการ - - 
กําไรข้ันตน -  
คาใชจายในการบริการ (961,332) (971,934) 
   
รายไดอื่น   
- ดอกเบ้ียรับ 2,804,613 3,669,294 
- สวนแบงผลกําไรในบริษัทรวม 107,203,967 176,762,462 
- อื่นๆ 43,894,300 - 
กําไรจากการดําเนินงาน 152,941,548 179,459,822 
ภาษีเงินได (13,275,032) - 
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด 139,666,516 179,459,822 
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33 การเล่ือนกําหนดการเร่ิมดําเนินงานเชิงพาณิชยของกิจการรวมคา 
 

ในระหวางไตรมาสที่หน่ึงของป พ.ศ. 2550 บริษัทยอยแหงหน่ึงขอ ง กิจการร วมค า กัลฟ  ไมส ามารถเ ริ่ มผลิตกระแส ไฟฟาจาก 
โรงไฟฟายูนิตที่หน่ึงเพื่อจําหนายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชยใหกับ กฟผ. ไดตามวันที่ที่ระบุไวในสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟา กับ กฟผ . 
เน่ืองจากผูรับเหมากอสรางโรงไฟฟาของกัลฟไมสามารถกอสรางโรงไฟฟาใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใช ง านไดตามเ งื่ อ นไขแล ะ 
ขอกําหนดของสัญญากอสรางโรงไฟฟา อยางไรก็ตาม โรงไฟฟาดังกลาวไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลวต้ังแตวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2550 ซ่ึงเหตุการณดังกลาวมีผลทําใหกัลฟตองจายคาปรับสําหรับความลาชาในการเริ่มดําเนินงานเชิงพาณิชยใหแก กฟผ .  เ ปนจํานวน
เงินประมาณ 191 ลานบาท อยางไรก็ดี ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากอสรางโรงไฟฟา ผูรับเหมากอสรางมีภ าระที่ ต อ งจ ายค าชดเ ชย
สําหรับความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟาใหแกกัลฟเปนจํานวนเงินประมาณ 763 ลานบาท โดยผูรับเหมากอสรางไดจายชําระคาชดเ ชย 
ดังกลาวใหกัลฟเต็มจํานวนแลวในระหวางไตรมาสที่สองของป พ .ศ . 2550 ดั ง น้ันกัลฟ จึง บันทึกรายไดค าชดเ ชยที่ เ รี ยกเ ก็บจาก
ผูรับเหมากอสรางและคาใชจายที่ตองจายใหกับ กฟผ. เปนจํานวนสุทธิในงบการเงินของกัลฟสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
 
บริษัทไดรับรูผลสุทธิของรายการดังกลาวตามสวนไดเสียจํานวน 286 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้ นสุด วันที่  31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 โดยแสดงไวภายใตหัวขอสวนไดเสียจากกิจการรวมคา 

 
 




