
 
 

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

 



 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัทและ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบมานี้ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลใน งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได 
ความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่นําเสนอ  ในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท  
ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 4,978,673,389 3,750,425,011 4,152,458,251 2,444,065,880
เงินลงทุนระยะสั้น 8

- เงินฝากสถาบันการเงิน 128,429,368 226,014,870 50,910,213 890,350
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 20,593,755 32,239,930 28,761,675 39,539,410

เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกนั 9 1,166,086,009 914,021,645 450,000,000 -
ลูกหนี้การคา สุทธิ 10 144,013,348 147,963,476 - -
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 31 1,372,875,688 1,621,832,240 - -
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา 13.2 3,889,865,572 2,074,500,034 7,130,153,391 5,646,203,669
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 31 - - 966,282,350 866,840,000

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 31 8,034,497 62,859,192 11,067,562 10,098,581
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 11 2,834,909,620 3,328,405,416 - -
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 452,358,309 310,676,874 26,281,075 16,341,138

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 14,995,839,555 12,468,938,688 12,815,914,517 9,023,979,028

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
และเงินลงทุนอื่น 12 904,676,968 1,484,000,910 931,261,999 1,525,940,806

เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 9 282,300 1,166,300 - -
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระ
เกินกวาหนึ่งป 31 220,620,458 196,168,728 220,620,458 196,168,728

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ 31 - - 734,117,650 1,700,400,000
เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 - - 16,110,372,281 11,976,061,281
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 13 24,494,257,861 20,233,045,415 18,214,187,685 17,677,177,835
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 14 17,040,713,045 18,637,631,290 567,815,729 690,205,598
คาความนิยม สุทธิ 15 196,171,740 210,696,831 - -
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 16 477,615,535 368,691,680 337,808,172 248,164,575

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 43,334,337,907 41,131,401,154 37,116,183,974 34,014,118,823

รวมสินทรัพย 58,330,177,462 53,600,339,842 49,932,098,491 43,038,097,851

แทนกรรมการ  ……………………………………………………………….

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 285,275,330 487,900,291 - -
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 31 71,931,882 98,080,528 - -
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 31 7,441,426 3,002,802 23,398 38,952
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 18 196,460,746 829,120,133 - -
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17 3,500,000,000 - 3,500,000,000 -
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19 816,479,640 729,675,000 - -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

- ดอกเบี้ยคางจาย 31,012,724 36,452,332 2,162,112 1,953,280
- ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 107,940,673 113,153,165 - -
- ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 280,766,261 151,622,545 - -
- อื่นๆ 525,248,888 508,651,563 184,651,700 164,135,850

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,822,557,570 2,957,658,359 3,686,837,210 166,128,082

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 18 5,346,349,348 5,451,827,249 4,000,000,000 4,000,000,000
หุนกู สุทธิ 19 1,410,357,043 2,226,937,363 - -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง 20
หรือเกษียณอายุ   158,487,484 136,237,597 45,171,386 34,544,763

หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา 13.4 39,667,033 823,135,900 - -
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 10,603,699 8,844,970 4,746,358 1,631,472

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,965,464,607 8,646,983,079 4,049,917,744 4,036,176,235

รวมหนี้สิน 12,788,022,177 11,604,641,438 7,736,754,954 4,202,304,317

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 21
ทุนจดทะเบียน 5,300,000,000 5,300,000,000 5,300,000,000 5,300,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว 5,264,650,000 5,264,650,000 5,264,650,000 5,264,650,000
สวนเกินมูลคาหุน 21 8,601,300,000 8,601,300,000 8,601,300,000 8,601,300,000
สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน 47,373,035 47,373,035 47,373,035 47,373,035
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
- สํารองตามกฎหมาย 22 530,000,000 530,000,000 530,000,000 530,000,000
ยังไมไดจัดสรร 30,597,546,886 26,274,327,432 27,700,350,806 23,752,781,841

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผ่ือขาย 33,471,644 614,264,053 51,669,696 639,688,658
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   
   ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (8,450,173) 142,960,513 - -

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 45,065,891,392 41,474,875,033 42,195,343,537 38,835,793,534

สวนของผูถือหุนสวนนอย 23 476,263,893 520,823,371 - -

รวมสวนของผูถือหุน 45,542,155,285 41,995,698,404 42,195,343,537 38,835,793,534

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 58,330,177,462 53,600,339,842 49,932,098,491 43,038,097,851

0 (0) - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 31 10,319,657,962 10,939,395,863 - -
ตนทุนขายและบริการ 31 (5,889,515,829) (5,710,727,423) - -

กําไรข้ันตน 4,430,142,133 5,228,668,440 - -

รายไดอื่น
- ดอกเบี้ยรับ 31 185,084,824 195,761,123 253,932,659 258,022,747
- เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 77,860,798 133,823,179 77,860,798 133,823,179
- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - - 6,455,178,664 8,615,421,155
- อื่นๆ 114,965,630 325,343,518 579,839,533 466,522,446

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (25,368,443) 120,880,249 33,963,791 -

กําไรกอนคาใชจาย 4,782,684,942 6,004,476,509 7,400,775,445 9,473,789,527

คาใชจายในการบริหาร 31 (1,020,921,093) (1,018,078,597) (622,080,316) (658,799,752)
คาตอบแทนกรรมการ 27 (26,753,334) (28,216,520) (26,417,333) (27,931,720)

รวมคาใชจาย (1,047,674,427) (1,046,295,117) (648,497,649) (686,731,472)

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 3,735,010,515 4,958,181,392 6,752,277,796 8,787,058,055

คาใชจายทางการเงิน (630,117,177) (838,736,584) (201,220,278) (202,895,528)
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 13.4 (93,533,146) (249,709,753) - -
สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 13 4,712,174,107 5,301,076,181 - -

กําไรกอนภาษีเงินได 7,723,534,299 9,170,811,236 6,551,057,518 8,584,162,527
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 28 (711,218,492) (634,022,141) - -

กําไรสุทธิ 24 7,012,315,807 8,536,789,095 6,551,057,518 8,584,162,527

การแบงปนกําไร
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 23 85,607,800 134,737,553 - -
กําไรสุทธิของบริษัทใหญ 6,926,708,007 8,402,051,542 6,551,057,518 8,584,162,527

กําไรตอหุนสําหรับกําไรสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 25

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 13.16 15.96 12.44 16.31

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

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. 2551 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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - (151,410,686) - (151,410,686)
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - 6,926,708,007 - - - 6,926,708,007
เงินปนผลจาย 26 - - - - (2,603,488,553) - - (130,167,278) (2,733,655,831)
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (580,792,409) - - (580,792,409)
สวนของผูถือหุนสวนนอย 23 - - - - - - - 85,607,800 85,607,800

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 5,264,650,000 8,601,300,000 47,373,035 530,000,000 30,597,546,886 33,471,644 (8,450,173) 476,263,893 45,542,155,285

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 5,264,650,000 8,601,300,000 47,373,035 530,000,000 20,078,749,746 780,337,480 (13,808,112) 509,247,997 35,797,850,146

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - 156,768,625 - 156,768,625
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - 8,402,051,542 - - - 8,402,051,542
เงินปนผลจาย 26 - - - - (2,206,473,856) - - (123,162,179) (2,329,636,035)
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (166,073,427) - - (166,073,427)
สวนของผูถือหุนสวนนอย 23 - - - - - - - 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

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง  สวนเกินจาก

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

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 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

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - 6,551,057,518 - 6,551,057,518
เงินปนผลจาย 26 - - - - (2,603,488,553) - (2,603,488,553)
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (588,018,962) (588,018,962)

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 5,264,650,000 8,601,300,000 47,373,035 530,000,000 27,700,350,806 51,669,696 42,195,343,537

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 5,264,650,000 8,601,300,000 47,373,035 530,000,000 17,375,093,170 810,391,882 32,628,808,087

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - 8,584,162,527 - 8,584,162,527
เงินปนผลจาย 26 - - - - (2,206,473,856) - (2,206,473,856)
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (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

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 7,723,534,299 9,170,811,236 6,551,057,518 8,584,162,527
รายการปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
   - คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,195,763,427 2,153,706,619 50,028,045 47,090,743

- ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 75,962 - - -
- ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน - - 47,820,000 -
- รายการกําไรจากการรับโอนเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - (65,635,044)

   - คาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย 33,354,136 35,591,688 - -
- คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - 813,181 - -
- คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง 20
  หรือเกษียณอายุ   25,993,412 19,695,231 10,626,623 5,561,540
- ดอกเบี้ยรับ (185,084,824) (195,761,123) (253,932,659) (258,022,747)
- ดอกเบี้ยจาย 610,898,735 819,008,237 185,757,312 186,921,789

   - ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 85,451,744 (70,429,455) - -
- กําไรจากการขายอาคารและอุปกรณ (823,306) (284,733) (596,391) (225,987)
- ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุน 20,340,316 (254,699,946) (436,640,000) (254,699,946)

   - เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น (77,860,798) (133,823,179) (77,860,798) (133,823,179)
- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - - (6,455,178,664) (8,615,421,155)
- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 13.4 93,533,146 249,709,753 - -

   - สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 13 (4,712,174,107) (5,301,076,181) - -

   กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 5,813,002,142 6,493,261,328 (378,919,014) (504,091,459)
   การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
     (ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนายบริษัทยอยและ

กิจการรวมคา)
- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (251,180,363) 1,381,008,437 (450,000,000) -
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 255,993,528 275,211,363 - -
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 44,379,005 (391,763) (4,796,273) 4,362,691
- วัสดุสํารองคลัง (75,045,500) (177,159,621) - -
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (123,148,788) 226,664 (3,854,334) (1,611,953)
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (20,920,734) (16,693,862) (18,748,064) (15,701,199)
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (224,254,716) (113,893,703) - -
- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 11,925,290 (2,545,719) (15,554) 36,181
- ชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (3,743,525) - - -
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น (202,076,711) (228,413,257) 19,984,893 (1,134,930)
- หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 273,609 1,424,296 3,114,887 -

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 5,225,203,237 7,612,034,163 (833,233,459) (518,140,669)
- เงินสดจายสําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล (344,679,195) (670,296,836) - -

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 4,880,524,042 6,941,737,327 (833,233,459) (518,140,669)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 60 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา 13 (5,235,326,850) (10,233,300,000) (5,067,500,850) (10,233,300,000)
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในกิจการรวมคา 815,000,000 - 785,000,000 -
เงินสดรับ (จาย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ 97,585,502 (96,800,119) (50,019,862) (33,915)
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ 10,177,708 1,262,802,824 17,437,580 1,270,970,384
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ - 355,572,384 - 321,835,357
เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ (167,770,126) (253,127,895) (22,389,047) (28,673,727)
เงินสดรับจากหนวยงานที่ยกเลิก - - - 1,259,960
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 178,658,596 207,664,867 251,674,345 255,611,989
เงินสดจากการรับชําระเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 31 - 100,000,000 866,840,000 912,760,000
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา 13 2,007,169,958 985,499,966 4,971,228,942 4,587,993,141
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 77,860,798 133,823,179 77,860,798 133,823,179
อื่นๆ (164,000) (12,939,740) - -

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,216,808,414) (7,550,804,534) 1,830,131,906 (2,777,753,632)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน (1,356,157) (1,189,026) - -
เงินสดจายคาดอกเบี้ย (618,294,145) (830,969,147) (185,548,480) (183,258,499)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 - 4,000,000,000 - 4,000,000,000
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17 3,500,000,000 - 3,500,000,000 -
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินและหุนกู 18,19 (1,562,651,288) (2,195,889,793) - -

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน 26 (2,753,165,660) (2,214,009,461) (2,602,957,596) (2,206,541,889)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,435,467,250) (1,242,057,427) 711,493,924 1,610,199,612

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,228,248,378 (1,851,124,634) 1,708,392,371 (1,685,694,689)

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

ยอดคงเหลือปลายป 4,978,673,389 3,750,425,011 4,152,458,251 2,444,065,880

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน 4,433,479,452 1,011,048,194 35,828,246 120,468,412
 - เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกําหนดภายในสามเดือน 545,193,937 2,739,376,817 4,116,630,005 2,323,597,468

4,978,673,389 3,750,425,011 4,152,458,251 2,444,065,880

- - - -

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายการที่มิใชเงินสด

จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลัก
เบิกใชเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 14 874,356,861 590,279,699 - -

จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงาน
ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ 14 339,169,700 229,726,922 - -

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน - 7,716,719 - -

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

11 

1 ขอมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวคือ  
ชั้น 15 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  
 
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท บริษัทยอย และกิจการรวมคา    
วาเปน “กลุมบริษัท” 
 
การประกอบการธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหกับหนวยงานรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญช ี
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงินยกเวน
เร่ืองที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนดสมมติฐาน
ที่ เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน  
ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจาก 
ตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและส่ิงที่ไดกระทําไปในปจจุบัน 
อยางดีที่สุดแลว 
 
ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอมูลในปปจจุบัน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี 
เน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหม 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมตอไปน้ีไดมีการประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยกเวน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เร่ืองสัญญาเชา ซ่ึงมีผลบังคับใช
สําหรับสัญญาเชาทุกประเภทที่มีวันเร่ิมตนสัญญาเชาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551   
 
กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาวแลวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมิน 
และเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมตอไปน้ีจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
ที่นําเสนอ ยกเวนการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูล 
เกี่ยวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริหารที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญและการประมาณการที่สําคัญของฝายบริหารตามที่กลาวไวใน 
หมายเหตุฯ ขอ 3 
 
มาตรฐานการบัญชีซ่ึงไดมีการปรับปรุงใหม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25  เร่ืองงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เร่ืองสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35  เร่ืองการนําเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39  เร่ืองนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ ขอผิดพลาดทางบัญชี 
 
มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีตอไปน้ีมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยผูบริหาร
ของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีตอไปน้ีไมเกี่ยวของกับกลุมบริษัท ณ ปจจุบัน 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เร่ืองสินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เร่ืองตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 เร่ืองการรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 เร่ืองสัญญากอสราง 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2552 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีตอไปน้ีจะมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 โดย 
กลุมบริษัทยังไมไดนํามาใชงวดปปจจุบัน อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีตอไปน้ี
จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36  เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54  เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

 



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

13 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 บัญชีกลุมบรษิัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 

2.3.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
บริษัทยอย หมายถึง กิจการทั้งหมดที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานและโดยทั่วไปแลวกลุมบริษัท
จะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหน่ึง กลุมบริษัทรวมบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมและ 
จะเลิกรวมเม่ืออํานาจควบคุมน้ันหมดไป 
 
กลุมบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีซ้ือ ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือมูลคา
ของตราสารทุนที่ออกใหหรือหน้ีสินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดบริษัทยอยน้ันมา และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรง
กับการไดมานั้น กลุมบริษัทวัดมูลคาเร่ิมแรกของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินซ่ึงตองรับผิดชอบที่ระบุไดดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ  
กลุมบริษัทบันทึกตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของกลุมบริษัทที่มีตอสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดเปน 
คาความนิยม (หมายเหตุฯ ขอ 2.10.1 อธิบายนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยม)  
 
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูใน 
กลุมบริษัทจะตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงซ่ึงกลุมบริษัทพิจารณาแลววาเปนขอบงชี้การดอยคา
ของสินทรัพยที่โอน นอกจากนี้กลุมบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในกรณีที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกลุมบริษัท 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน โดยรายไดจากเงินลงทุนในบริษัทยอยจะรับรูเม่ือบริษัทยอย 
มีการประกาศจายเงินปนผล 
 
รายชื่อของบริษัทยอยของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายไปซึ่งบริษัทยอยไดเปดเผยไวใน 
หมายเหตุฯ ขอ 13 

 
2.3.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการที่ควบคุมรวมกันรับรูเร่ิมแรกดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม       
กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซ่ึงไดรวมคาความนิยมที่ระบุไวเม่ือไดมา (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) สวนแบงของกลุม
บริษัทในกําไรหรือขาดทุนของกิจการรวมคาที่เกิดข้ึนภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมและความเคลื่อนไหวในบัญชี 
สวนเกิน (สวนต่ํากวา) จากการตีมูลคายุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของ 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป หากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในกิจการรวมคามีมูลคา
เทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการรวมคานั้น เวนแตกลุมบริษัทรับผิดในหนี้ของกิจการรวมคาหรือรับวาจะจาย
หน้ีแทนกิจการรวมคา  
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน โดยรายไดจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาจะรับรูเม่ือ 
กิจการรวมคามีการประกาศจายเงินปนผล 
 
รายชื่อของกิจการรวมคาของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายไปซึ่งกิจการรวมคาไดเปดเผยไวใน     
หมายเหตุฯ ขอ 13 
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2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท 
 
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ          
และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ใน
งบดุล รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยหรือ
หน้ีสินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท หน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งไดมี
การปองกันความเสี่ยงโดยสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาหรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยแปลงคาโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 
 
ผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพยทางการเงินอื่นซ่ึงวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรม ใหรวมผลตาง 
ดังกลาวเปนรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สวนผลตาง
จากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไวเผ่ือขายใหรวมไวในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมซ่ึงแสดงอยูในสวนของผูถือหุน 
 
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 
ในระหวางป รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคาที่เกิดจากการแปลงคา
ของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศไดรวมไปยังสวนของผูถือหุน และเม่ือมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้น ผลสะสมของผลตาง
จากการแปลงคาทั้งหมดดังกลาวใหถือเปนสวนหน่ึงของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้นในงบกําไร 
ขาดทุนรวม 
 
คาความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการไดมาซึ่งหนวยงานตางประเทศ จะถือเปนสินทรัพยหรือหน้ีสินของ 
หนวยงานตางประเทศและแปลงคาโดยใชอัตราปด  
 

2.5 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา และลูกหน้ีการคากิจการ 
ที่เกี่ยวของกัน หน้ีสินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเจาหนี้การคา เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืม และหุนกู  
นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 
 
กลุมบริษัทไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย  
เคร่ืองมือที่ใชสวนใหญประกอบดวย สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย โดยเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาวจะไมมีการรับรูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 
ทําสัญญา  
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่ เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผลตางที่จะได รับหรือ 
ตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของคาใชจายดอกเบี้ยทันทีที่เกิดรายการ   
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ 
อัตราดอกเบี้ย ผลตางที่จะไดรับหรือตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของคาใชจายดอกเบี้ยทันที
ที่เกิดรายการ   
 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงกลุมบริษัทเปนคูสัญญาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 29 
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2.6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงอยูในงบดุลดวยราคาทุน สําหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทา 
เงินสดหมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะส้ันอื่นที่มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือสูงซ่ึงมีอายุไมเกิน 
สามเดือนนับจากวันที่ไดมา 
 

2.7 ลูกหนี้การคา 
 
ลูกหน้ีการคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหน้ีและวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยู หักดวยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณ
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินป คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับ 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญที่เกิดข้ึนจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทโดยถือเปน 
สวนหน่ึงของคาใชจายในการบริหาร  

 
2.8 วัสดุสํารองคลัง 

 
วัสดุสํารองคลังแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย ราคาทุนของวัสดุสํารองคลังคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่              
วัสดุสํารองคลังแยกประเภทไดเปนวัสดุสํารองหลักและวัสดุสํารองทั่วไป วัสดุสํารองหลักเปนวัสดุที่ใชสําหรับอุปกรณเฉพาะในโรงไฟฟา 
และวัสดุสํารองทั่วไปใชกับอุปกรณอื่นทั่วไป 
 
การตั้งคาเผ่ือสําหรับวัสดุสํารองหลักจะคํานวณจากยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปของวัสดุสํารองหลักหารดวยจํานวนปที่คงเหลืออยู       
ตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ยกเวนวัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งป
ซ่ึงจะไมมีการตั้งคาเผ่ือการลาสมัยและเสื่อมคุณภาพแตจะมีการพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซ่ึงคํานวณจากมูลคาปจจุบัน 
ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชวัสดุสํารองหลักน้ัน หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายวัสดุสํารองหลักน้ันหักดวย
ตนทุนจากการจําหนายวัสดุสํารองหลักน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  ซ่ึงในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน   
ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน   
 
การตั้งคาเผ่ือสําหรับวัสดุสํารองทั่วไปจะตั้งสํารองโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะหอายุของวัสดุ 
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2.9 เงินลงทุนท่ัวไป 
 
กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอย และสวนไดเสียในกิจการรวมคา เปนสามประเภท คือ เงินลงทุน 
ที่ถือไวจนครบกําหนด  เงินลงทุนเผ่ือขาย  และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน โดยฝายบริหารจะเปน     
ผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยางสม่ําเสมอ 
 

• เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและผูบริหารตั้งใจแนวแนพรอมกับมีความสามารถถือไว 
จนครบกําหนดไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน  เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันที่ในงบดุลก็จะแสดงไว 
ในสินทรัพยหมุนเวียน  

• เงินลงทุนเผ่ือขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเม่ืออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง  
ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงเวลานอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่
ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน หรือเวนแตกรณีที่ฝายบริหารมีความจําเปนที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน  
จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน  

• เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ 
 

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซ้ือขายซึ่งเปนวันที่กลุมบริษัทตกลงที่จะซ้ือหรือขายเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน 
ใหรวมไปถึงตนทุนการจัดทํารายการ    
 
เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง   
 
เงินลงทุนเผ่ือขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อางอิงจากตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย ผลสะสมของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทเม่ือมีการขายเงินลงทุนเผ่ือขายหรือเกิดการดอยคาโดยแสดงเปนรายการกําไรและรายการ 
ขาดทุนจากเงินลงทุน 
 
เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา 
 
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงชี้วาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดข้ึน หากวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะบริษัท 
 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนน้ันจะ
บันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวน
ทั้งหมดที่ถือไว   
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

2.10.1 คาความนิยม 
 
คาความนิยมแสดงถึงสวนของตนทุนการไดมาที่มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีในสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ 
ของบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา ณ วันที่ซ้ือบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัทยอยและกิจการรวมคา
แสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนและแสดงรวมอยูในสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบดุลรวมตามลําดับ คาความนิยมจะตัดจําหนายโดยใชวิธี
เสนตรงตลอดอายุการใหประโยชน โดยฝายบริหารเปนผูประมาณอายุการใหประโยชนของคาความนิยมซ่ึงจะมีผลกระทบตอกลุมบริษัท 
ณ เวลาที่ไดมาโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเติบโตและปจจัยอื่นในบริษัทยอย 
และกิจการรวมคาที่ไดมา  
 
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาของกลุมบริษัทใหตัดจําหนายตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
และสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ภายในระยะเวลา 16 ป ถึง 25 ป 
 
ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมแตละรายการ กลุมบริษัทจะประเมินวามูลคาของ 
คาความนิยมจะไดรับคืนเต็มจํานวนหรือไม ทั้งน้ีกลุมบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน 
 

2.10.2 คาใชจายในการพัฒนาโครงการ 
 
คาใชจายในการพัฒนาโครงการรับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดข้ึน ตนทุนที่เกิดข้ึนของการพัฒนาโครงการรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือ 
มีความเปนไปไดคอนขางแนวาโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จในการประเมินความเปนไปไดทั้งทางพาณิชยกรรมและทางเทคโนโลยี 
และบันทึกในจํานวนไมเกินตนทุนที่สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ สวนรายจายการพัฒนาอื่นรับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดข้ึน  ตนทุนการ
พัฒนาโครงการที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยในงวดถัดไป ตนทุนการพัฒนาโครงการที่บันทึกเปน
สินทรัพยจะเร่ิมตัดจําหนายเม่ือเร่ิมใชในการผลิตเพื่อพาณิชยกรรมโดยตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุโรงไฟฟา 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน  โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม 
 
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของ 
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  

 
วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งป จะบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยเม่ือมีการเบิกใชเพื่อการซอมบํารุงรักษาหลักและ 
ตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของวัสดุสํารองหลักดังกลาวซึ่งอยูระหวาง 6 ป ถึง 12 ป สวนวัสดุสํารอง
หลักที่ถูกเปลี่ยนแทนจากการซอมบํารุงรักษาหลักจะถอดออกจากสินทรัพยและบันทึกเปนวัสดุสํารองคลังดวยราคาตามบัญชี ณ วันที่ 
มีการเปลี่ยนแทน 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางเปนสาระสําคัญ 
จะรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเขามาสูกลุม
บริษัทจะมีมูลคาสูงกวาการใหประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวตั้งแตตนเม่ือไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน การปรับปรุงหลักจะ 
ตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ   
 
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวใน 
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
 
ดอกเบี้ยที ่เกิดจากการกู ยืมเงินมาใชในการซื ้อหรือสรางอาคารและอุปกรณไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั ้น  
ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยน้ันใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมประกอบดวย 
 
• ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมระยะยาว  
• จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เกี่ยวกับการจัดการกูยืม และ 
• ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งรับรูไดไมเกินตนทุนดอกเบ้ีย             

ที่จายใหกับเงินกูในประเทศตามอัตราที่เปนอยูในสกุลเงินบาท 
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2.12 การดอยคา 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน จะมีการทบทวน         
การดอยคา เม่ือมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะ 
รับรูเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขาย
สุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซ่ึงเปน
หนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาได  
 
กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนที่ไมใชคาความนิยม เม่ือประมาณการที่ใช
กําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว   
 

2.13 สัญญาเชาระยะยาว 
 
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชา
การเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา
แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอ 
หน้ีสินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว           
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญา 
เชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะทยอยบันทึกในงบกําไรขาดทุน
รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 
 
คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปน 
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดข้ึน 
 

2.14 เงินกูยืม 
 
เงินกูยืมรับรูเม่ือเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดข้ึน ในเวลาตอมาจะวัดมูลคา 
เงินกูยืมดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (หักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดข้ึน)  
เม่ือเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้น้ันจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทตลอดชวงเวลาการกูยืม 
 

2.15 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัทมิไดบันทึก
ภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.16 ผลประโยชนพนักงาน 
 

2.16.1 กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว   
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุน
ภายนอกตามเกณฑและขอกําหนดพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับ
เงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจาย 
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

 
2.16.2 กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานของ

ประเทศไทยและของประเทศที่กลุมบริษัทมีการดําเนินงานอยู หน้ีสินผลประโยชนพนักงานคํานวณโดยผูเชี่ยวชาญ 
ทางคณิตศาสตรประกันภัยดวยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปน
ประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตและคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกลาว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตอง
จายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอื่น กําไรหรือ 
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น  ทั้งน้ี คาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานจะบันทึกในงบกําไร 
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทเพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน 

 
2.17 ประมาณการหนี้สิน 

 
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซ่ึงไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกิดภาระผูกพันในปจจุบัน 
ตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต  ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพื่อจาย
ชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ เม่ือไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลวหากแนใจ
วาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 
 

2.18 หุนทุนซ้ือคืน 
 
หุนทุนซ้ือคืนแสดงในงบดุลดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด  หากราคาขายของหุนทุนซ้ือคืน 
สูงกวาราคาซื้อหุนทุนซ้ือคืนใหรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืน และหากราคาขายของหุนทุนซ้ือคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุน   
ซ้ือคืนใหนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากกําไรสะสม 
 

2.19 การรับรูรายได 
 
รายไดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา ประกอบดวยรายไดคาความพรอมจายและคาพลังงานไฟฟา รายไดคาความพรอมจายจะรับรูตามอัตรา 
ที่กําหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟา สวนรายไดคาพลังงานไฟฟาคํานวณจากปริมาณไฟฟาที่จายจริง รายไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและ 
ไอนํ้ากับภาคอุตสาหกรรมรับรูเม่ือสงมอบและลูกคายอมรับการสงมอบน้ัน รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและสวนลด   
ทั้งน้ีรายการขายที่เกิดข้ึนระหวางกลุมบริษัทไดตัดบัญชีแลวเพื่อจัดทํางบการเงินรวม 
 
การรับรูรายไดของงานกอสรางอางอิงกับข้ันความสําเร็จของงานโดยวัดจากอัตราสวนจากตนทุนการกอสรางที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบัน    
เทียบกับประมาณการตนทุนคากอสรางทั้งหมด  รายไดจากการใหบริการอื่นๆ รับรูเปนรายไดเม่ือไดใหบริการแกลูกคาแลวตามสัญญาหรือ
ไดออกใบแจงหน้ีแลว 
 
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ 
 
รายไดเงินปนผลรับรูเม่ือเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลน้ัน 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.20 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือ
เดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมความถึง บริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือ
ทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่
ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาวและกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการ  กลุมบริษัทคํานึงถึงเน้ือหาของความสัมพันธมากกวา
รูปแบบทางกฎหมาย  

 
2.21 การจายเงินปนผล 

 
เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล  
 

2.22 รายงานขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําข้ึนโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซ่ึงจําแนกขอมูลทางการเงินตามสวนงานภูมิศาสตร  
 

3 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 
 

การประมาณการทางบัญชี ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเน่ืองและอยูบนพื้นฐานของประสบการณ 
ในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น ในระหวางป พ.ศ. 2551 
ฝายบริหารของกลุมบริษัทมิไดมีการประมาณหรือกําหนดขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงอยางมีสาระสําคัญ 
และเปนเหตุใหตองมีการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินดวยจํานวนที่มีสาระสําคัญในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

 
4 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 
 

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของกลุมบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของ 
กลุมบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุนกลุมบริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติหลายประการ เชน การคืนทุนใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม
และการขายสินทรัพยเพื่อลดภาระหนี้ 

 
5 งบกระแสเงินสด 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน แสดงรวมอยูในงบกระแสเงินสดรวม ในสวนของกระแสเงินสด 
จากกิจกรรมดําเนินงาน เน่ืองจากเงินสดรับจากการขายกระแสไฟฟาจําเปนตองนําไปสํารองเปนเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปน
หลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูและหุนกูตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 9 
 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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6 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
  

 
ประเทศไทย 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 

 
 

ประเทศฟลิปปนส 

 
 

งบการเงินรวม 
 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดจากการขายและบริการ 10,319,657,962 - - 10,319,657,962 
ตนทุนขายและบริการ (5,889,515,829) - - (5,889,515,829) 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 4,430,142,133 - - 4,430,142,133 
รายไดอ่ืน 377,911,252 - - 377,911,252 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (25,368,443) - - (25,368,443) 
กําไรกอนคาใชจาย 4,782,684,942 - - 4,782,684,942 
คาใชจายในการบริหาร (1,020,921,093) - - (1,020,921,093) 
คาตอบแทนกรรมการ (26,753,334) - - (26,753,334) 
รวมคาใชจาย (1,047,674,427) - - (1,047,674,427) 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน 
    และภาษีเงินได 3,735,010,515 - - 3,735,010,515 
คาใชจายทางการเงิน (630,117,177) - - (630,117,177) 
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียใน 

กิจการรวมคา - (93,533,146) - (93,533,146) 
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียใน 

กิจการรวมคา 4,561,781,796 - 150,392,311 4,712,174,107 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 7,666,675,134 (93,533,146) 150,392,311 7,723,534,299 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (711,218,492) - - (711,218,492) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 6,955,456,642 (93,533,146) 150,392,311 7,012,315,807 
     
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 85,607,800 - - 85,607,800 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ 6,869,848,842 (93,533,146) 150,392,311 6,926,708,007 
 6,955,456,642 (93,533,146) 150,392,311 7,012,315,807 
     

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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6 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร (ตอ) 
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 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 
รายไดอ่ืน 654,927,820 - - 654,927,820 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 120,880,249 - - 120,880,249 
กําไรกอนคาใชจาย 6,004,476,509 - - 6,004,476,509 
คาใชจายในการบริหาร (1,018,078,597) - - (1,018,078,597) 
คาตอบแทนกรรมการ (28,216,520) - - (28,216,520) 
รวมคาใชจาย (1,046,295,117) - - (1,046,295,117) 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน        

และภาษีเงินได 4,958,181,392 - - 4,958,181,392 
คาใชจายทางการเงิน (838,736,584) - - (838,736,584) 
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียใน 

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

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

 
7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รายการเทียบเทาเงินสดสวนใหญเปนเงินลงทุนระยะส้ันในตั๋วสัญญาใชเงินประเภทครบกําหนดภายใน 
สามเดือน ซ่ึงเงินลงทุนดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.13 ถึงรอยละ 4.00 ตอป (พ.ศ. 2550 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.13 ถึงรอยละ 3.25 ตอป) 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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8 เงินลงทุนระยะสั้น 
 
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
 
เงินฝากสถาบันการเงิน 
 
เงินฝากสถาบันการเงินของกลุมบริษัทสวนใหญประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน 
ภายในประเทศ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เงินฝากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมจํานวน 128 ลานบาทมีอัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 1.75 ถึงรอยละ 4.25 ตอป (พ.ศ. 2550 จํานวน 226 ลานบาทมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.95 ถึงรอยละ 3.38 ตอป) 
 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 

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

     

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารหนี้ 16,587,675 26,725,775 24,755,595 34,025,255 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 4,006,080 5,514,155 4,006,080 5,514,155 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความ 
   ตองการของตลาด 20,593,755 32,239,930 28,761,675 39,539,410 

 
9 เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันของบริษัท เปน Standby Letters of Credit ที่ออกในนาม
ของบริษัทเพื่อบริษัทยอย สําหรับการลงทุนในโครงการ Quezon จํานวน 450 ลานบาท (พ.ศ. 2550 ไมมี) 
 
บริษัทยอย 
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันเปนของบริษัทยอยสามแหง กลาวคือ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท เอ็กโก          
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกูและมีไวเพื่อใชในการจาย
ชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงปและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารอง
ดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
ของบริษัทยอยทั้งสามแหงมีจํานวนรวม 223 ลานบาท (พ.ศ. 2550 จํานวน 383 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินลงทุนระยะสั้น
และระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 493 ลานบาท (พ.ศ. 2550 จํานวน 532 ลานบาท) เปนยอดบัญชีซ่ึงตองมีไวตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกู อยางไรก็ตาม เงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดหลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหนี้เงินกูแลวเงินลงทุน
ระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันเปนเงินฝากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมมีบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินตราตางประเทศ (พ.ศ. 2550 
จํานวน 56 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.30 ถึงรอยละ 5.38 ตอป) และเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสกุลเงินบาท
จํานวน 1,166 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ถึง รอยละ 4.00 ตอป (พ.ศ. 2550 จํานวน 915 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
0.50 ถึงรอยละ 5.01 ตอป)  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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10 ลูกหนี้การคา สุทธิ  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา  144,826,529 148,776,657 - - 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (813,181) (813,181) - - 
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 144,013,348 147,963,476 - - 
 
ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ไมเกินกําหนด 133,180,396 112,591,141 - - 
เกินกําหนดต่ํากวา 3 เดือน  7,617,901 21,351,104 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 1,824,995 7,899,233 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 169,729 4,901,671 - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 2,033,508 2,033,508 - - 
 144,826,529 148,776,657 - - 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (813,181) (813,181) - - 
     
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 144,013,348 147,963,476 - - 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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11 วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

นํ้ามันเชื้อเพลิง 402,176,460 407,542,677 - - 
วัสดุสํารองหลัก     
- วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงาน 
   เกินกวาหน่ึงป 704,778,259 1,128,482,302 

 
- 

 
- 

- วัสดุสํารองหลักอื่น 1,972,612,141 1,968,630,877 - - 
วัสดุสํารองทั่วไป 44,474,070 45,309,018 - - 
วัสดุสํารองระหวางทาง - 35,310,735 - - 
 3,124,040,930 3,585,275,609 - - 
หัก  คาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย (289,131,310) (256,870,193) - - 
     
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 2,834,909,620 3,328,405,416 - - 
 

12 เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและเงินลงทุนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หลักทรัพยเผ่ือขาย     
ตราสารหนี้ 5,720,581 5,760,124 14,107,560 22,275,480 
ตราสารทุน 867,490,823 867,490,823 867,490,823 867,490,823 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 29,465,564 608,749,963 47,663,616 634,174,503 
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรพัยใน 
  ความตองการของตลาด 902,676,968 1,482,000,910 929,261,999 1,523,940,806 
เงินลงทุนอื่น     
ตราสารทุนอื่น 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
รวมเงินลงทุนอื่น 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรพัยใน 
   ความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่น 904,676,968 1,484,000,910 931,261,999 1,525,940,806 

 
 
 
 
 

 



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

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

เงินลงทุนในบริษัทยอย  
(หมายเหตุฯ ขอ 13.1) - - 16,110,372,281 11,976,061,281 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา 24,494,257,861 20,627,451,580 18,214,197,685 18,071,584,000 
หัก  คาเผ่ือการดอยคา - (394,406,165) - (394,406,165) 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

(หมายเหตุฯ ขอ 13.3) 24,494,257,861 20,233,045,415 18,214,187,685 17,677,177,835 
รวมเงินลงทุนในบรษิัทยอยและสวนไดเสีย 
  ในกิจการรวมคา สุทธิ 24,494,257,861 20,233,045,415 34,324,559,966 29,653,239,116 
 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 20,233,045,415 12,376,337,457 
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียในกิจการรวมคา 4,712,174,107 5,301,076,181 
เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา (3,822,535,496) (3,140,042,829) 
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา 10,000,000 5,588,300,000 
การจําหนายสวนไดเสียในกิจการรวมคา (835,340,316) - 
การไดมาซึ่งกิจการรวมคา (หมายเหตุฯ ขอ 30) 4,349,957,000 - 
การโอนยายสวนไดเสียในกิจการรวมคาไปเงินลงทุนในบริษัทยอย (10,000,000) - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (143,042,849) 107,374,606 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 24,494,257,861 20,233,045,415 

 

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

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 29,653,239,116 24,110,044,835 
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา 895,369,850 5,588,300,000 
การจําหนายสวนไดเสียในกิจการรวมคา (348,360,000) - 
การไดมาซึ่งกิจการรวมคา (หมายเหตุฯ ขอ 30) 4,172,131,000 - 
การไดมาซึ่งบริษัทยอย - 467,894,281 
การเลิกกิจการของบริษัทยอย - (513,000,000) 
การดอยคาในเงินลงทุน (47,820,000) - 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 34,324,559,966 29,653,239,116 

 

อัตรารอยละของการถือเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาไมมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตป พ.ศ. 2550 ยกเวนการการจําหนาย
สวนไดเสียในกิจการรวมคาและการซื้อธุรกิจ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 13.3 และขอ 30 ตามลําดับ 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี (ตอ) 
 
เน่ืองจากการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาของบริษัทในงบการเงินเฉพาะบริษัทใชวิธีราคาทุน    
และการที่บริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทไดจายเงินปนผลใหบริษัทอยางสม่ําเสมอ อาจสงผลใหราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
ในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาของบริษัทสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจึงไดประเมินมูลคาจากการใชโดยอิงกับ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัท ผลขาดทุนจากการดอยคา จํานวน 
47.82 ลานบาทไดรับรูเปนคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะบรษิัท 
 พ.ศ. 2551 
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการลงทุน 

ทางออม) 
  

บริษัทยอยที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย      
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ผลิตไฟฟา 4,702,200 99.99 4,702,200 1,272,804 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ผลิตไฟฟา 4,850,000 99.99 4,850,000 1,052,057 
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนยีร่ิง แอนด เซอรวิส  
  จํากัด และบริษัทยอย 

ใหบริการรับจาง ซอมแซมและรับจาง 
  เดินเคร่ืองจักร 

400,000 99.99 400,000 214,893 

- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ซื้อ/ขาย ขนสงเช้ือเพลิงจาก 
  เศษวัสดุธรรมชาติ 

 99.99   

- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ผลิตน้ําประปา  70.00   
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษัทยอย ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกบัพลงังาน 

  ไฟฟาโดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ 
  เปนเช้ือเพลิง 

175,000 74.00 129,500 41,576 

- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด ผลิตไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงจากแกลบ  95.00   

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด ผลิตไฟฟา 1,060,000 80.00 891,894 - 

บริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและ ส่ิงแวดลอม จํากัด 
(SEED) 

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกบัพลงังาน 
  ไฟฟาโดยใชวัตถุดิบเหลือใช 
  เปนเช้ือเพลิง 

11,000 90.91 10,000 - 

บริษัทยอยที่จัดต้ังขึ้นในประเทศ British Virgin Islands     

EGCO International B.V.I. และกิจการรวมคา ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกบัพลงังาน - 99.99 5,126,778 132,858 

- Conal Holdings Corporation (Conal)  
    (จัดตั้งขึ้นในประเทศฟลปิปนส) 

ลงทุนในโครงการตางๆ 
  ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

729,320 40.00   

- Quezon Power (Philippines) Limited Co. (QPL) 
       (จัดตั้งขึ้นในประเทศฟลปิปนส) 

ผลิตไฟฟา 7,340,472 23.40  
 

 
 

    16,110,372 2,714,188 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดมีการโอนสวนไดเสียในกิจการรวมคามาเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยตามสัดสวนการลงทุน 
ที่เปลี่ยนไป ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 13.3 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
 งบการเงินเฉพาะบรษิัท 
 พ.ศ. 2550 
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการลงทุน 

ทางออม) 
  

บริษัทยอยที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย      
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 เอ็กโกเอ็นจิเนยีร่ิง แอนด เซอรวิส  
  จํากัด และบริษัทยอยและกิจการรวมคา 

ใหบริการรับจาง ซอมแซมและรับจาง 
  เดินเคร่ืองจักร 

400,000 99.99 400,000 254,540 

- บริษัทยอย      
- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ซื้อ/ขาย ขนสงเช้ือเพลิงจาก 

  เศษวัสดุธรรมชาติ 
 99.99   

- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ผลิตน้ําประปา  70.00   
- กิจการรวมคา      

- บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด รับจางเดินเคร่ืองจักรโรงไฟฟา  50.00   
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษัทยอย ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกบัพลงังาน 

  ไฟฟาโดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ 
  เปนเช้ือเพลิง 

175,000 74.00 129,500 70,146 

- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด ผลิตไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงจากแกลบ  95.00   

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท   
ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด) 

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

บริษัทยอยที่จัดต้ังขึ้นในประเทศ British Virgin Islands     

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

   - Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดตั้งขึ้นใน 
        ประเทศฟลิปปนส) 

ลงทุนในโครงการตางๆ 
  ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

729,320 40.00  
 

 
 

    11,976,061 5,555,421 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

13.2 เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินปนผลคางรบัสามารถวิเคราะหไดดังน้ี  
 
 งบการเงินรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป 2,074,500,034 - 
การประกาศจายเงินปนผลของกิจการรวมคา 3,822,535,496 3,060,000,000 
เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา (2,007,169,958) (985,499,966) 
ราคาตามบัญชีปลายป 3,889,865,572 2,074,500,034 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป  5,646,203,669 1,509,294,851 
การประกาศจายเงินปนผลของบริษัทยอยและกิจการรวมคา 6,455,178,664 8,615,421,155 
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา (4,971,228,942) (4,587,993,141) 
รับโอนเงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย - 109,480,804 
ราคาตามบัญชีปลายป  7,130,153,391 5,646,203,669 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

13.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2551 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการลงทนุทางออม)    
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย     
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด 

(มหาชน)  (กัลฟ) และบริษัทยอย 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

 
50.00 

 
6,672,769 

 
9,255,247 

 
100,626 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด  
    (บีแอลซีพี) 

ผลิตไฟฟา  
50.00 

 
9,902,800 

 
10,138,080 

 
3,640,365 

กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศฟลิปปนส     
Conal Holdings Corporation 

(Conal) และบริษัทยอย 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

 
40.00 

 
954,647 

 
734,744 

 
81,544 

Quezon Power (Philippines), 
Limited Co. (QPL)  

ผลิตไฟฟา  
23.40 

 
4,349,957 

 
4,366,187 

 
- 

รวมสวนไดเสียในกจิการรวมคา สุทธิ   21,880,173 24,494,258 3,822,535 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ภายใตเงื่อนไขสัญญาเงินกูของบีแอลซีพี บริษัทตองนําหุนสามัญของกิจการรวมคาดังกลาวไปวางเปน
หลักทรัพยค้ําประกันสําหรับเงินกูระยะยาวของกิจการรวมคาดังกลาว  
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2550 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการลงทนุทางออม)    
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย     
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 บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด  
    (บีแอลซีพี) 

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

กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศฟลิปปนส     
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) - 
รวมสวนไดเสียในกจิการรวมคา สุทธิ   17,927,396 20,233,045 3,140,043 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

13.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited ที่จัดตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
ไดแสดงอยูภายใตหัวขอหน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม (หมายเหตุฯ ขอ 13.4) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการลงทนุทางออม)   
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย   
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) และ 

บริษัทยอย 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

 
50.00 

 
6,672,769 

 
100,626 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี) ผลิตไฟฟา 50.00 9,902,800 3,640,365 
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว   
Nam Theun 2 Power Company Limited ผลิตไฟฟา 

   (อยูระหวางการกอสราง) 
 

25.00 
 

1,638,619 
 
- 

  รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   18,214,188 3,740,991 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2550  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการลงทนุทางออม)   
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย   
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 บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี) ผลิตไฟฟา 50.00 9,902,800 3,000,000 
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว   
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  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
13.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดข้ึนในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีดังน้ี 
 
Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) 
 
(ก) ในระหวางไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2551 NTPC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 0.90 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 0.30 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทียบเทา
กับ 9.42 ลานบาท 

 
(ข) ในระหวางไตรมาสที่สองของป พ.ศ. 2551 NTPC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 32.10 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 10.70 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทียบเทา
กับ 346.34 ลานบาท 

 
(ค) ในระหวางไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2551 NTPC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 16.35 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 5.45 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทียบเทา
กับ 184.83 ลานบาท 

 
(ง) ในระหวางไตรมาสที่ส่ีของป พ.ศ. 2551 NTPC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงิน 29.43 ลานดอลลารสหรัฐฯ  

กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 9.81 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทียบเทา 
กับ 344.78 ลานบาท 

 
บริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม จํากัด (SEED) 
 
(จ) ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงนามในบันทึกขอตกลงกับผูรวมทุนอีกสองราย เพื่อลงทุนใน SEED เพื่อพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟาโดยใชวัตถุดิบเหลือใชเปนเชื้อเพลิงในสัดสวนรอยละ 50 โดยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 SEED ไดออกหุนเพิ่มทุน
จํานวน 0.10 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุนละ 100 บาท บริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน
รวม 10 ลานบาท โดยที่ผูรวมทุนอีกสองรายจะดําเนินการซื้อหุนเพิ่มทุนตามสัดสวนการลงทุนในภายหลัง 
 
เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทรับโอนหุน SEED จากผูถือหุนบุคคล 
ซ่ึงเปนผูแทนของบริษัท เซปโก-เอเชีย จํากัด (“SEPCO”) จํานวน 10,000 หุน มีผลใหบริษัทถือหุนทั้งหมดใน SEED ตอมาเม่ือ
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีมติอนุมัติใหดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทยอยดังกลาว 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
13.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดข้ึนในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีดังน้ี (ตอ) 
 
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี) 
 
(ฉ) เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญของเอ็กโก เจดี กับ บริษัท อมตะ เพาเวอร จํากัด 

โดยบริษัทขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูใน เอ็กโก เจดี จํานวน 58,421,693 หุน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดในราคา
785 ลานบาท บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนสามัญดังกลาวในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551   

 
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) 
 
(ช) เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท 

ไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนสามัญของอเมสโกกับบริษัท อมตะ เพาเวอร จํากัด โดยเอสโกขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูในอเมสโก 
จํานวน 100,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดในราคา 30 ลานบาท เอสโกไดรับชําระเงินคาหุนสามัญดังกลาว 
ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551    

 
13.4 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา 

 
บริษัทไดมีการลงนามในสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงินจํานวน 94 ลานดอลลารสหรัฐฯแก Nam Theun 2 Power Company Limited 
ซ่ึงเปนกิจการรวมคาของบริษัท บริษัทบันทึกบัญชีสําหรับสวนไดเสียในกิจการรวมคาตามวิธีสวนไดเสียตามสัดสวนการถือหุนใน 
งบการเงินรวม ดังน้ันบริษัทไดรับรูขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 40 ลานบาทของกิจการรวมคาดังกลาวในงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2550 : 823 ลานบาท) 
 
การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินสุทธิที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ (823,135,900) (622,820,166) 
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับป (93,533,146) (249,709,753) 
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา 885,369,850 - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (8,367,837) 49,394,019 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ (39,667,033) (823,135,900) 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
13.4 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
มูลคาของหน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคาซึ่งจัดตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดังน้ี 
 
   งบการเงินรวม 
   พ.ศ. 2551 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
      

Nam Theun 2 Power  
   Company Limited 

ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 1,638,619 (39,667) - 

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

      

Nam Theun 2 Power   
   Company Limited 

ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 (823,136) - 

 
13.5 สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา มีดังน้ี  
 

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



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

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

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 จัดตั้งข้ึนใน

ประเทศ 
สินทรัพย หน้ีสิน รายได กําไร (ขาดทุน)

สุทธิ 
อัตรารอยละของ

หุนที่ถือ 
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท  
       

กัลฟ และบริษัทยอย ไทย 23,631,431 14,405,761 14,195,466 1,548,504 50% 
บีแอลซีพี ไทย 27,734,931 20,918,915 10,243,961 3,113,324 50% 
Conal และบริษัทยอย ฟลิปปนส 1,434,753 218,842 637,708 127,893 40% 
QPL ฟลิปปนส 6,067,563 3,583,668 271,051 50,196 23.40% 
NTPC สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

7,831,104 7,870,771 1,572 (93,533) 25% 

 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 จัดตั้งข้ึนใน

ประเทศ 
สินทรัพย หน้ีสิน รายได กําไร (ขาดทุน)

สุทธิ 
อัตรารอยละของ

หุนที่ถือ 
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท  
       

เอ็กโก เจดี และบริษัทรวมและ 
   กิจการรวมคา 

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

กัลฟ และบริษัทยอย 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 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

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

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 
 งบการเงินรวม 
  

 
ที่ดิน 

 
อาคารและ 

สวนปรับปรุงที่ดิน 

โรงไฟฟา  สถานียอยและ
ระบบสงพลังงานไฟฟาและ 

โรงผลิตน้ําประปา 

อุปกรณ 
สํานักงานและ 
ยานพาหนะ 

 
 

งานระหวางกอสราง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 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 
       
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551       
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 1,623,268,572 1,780,932,766 15,062,713,513 126,764,743 43,951,696 18,637,631,290 
ซื้อสินทรัพย - 3,548,550 13,824,752 38,859,920 105,756,565 161,989,787 
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย - - 874,356,861 - - 874,356,861 
โอนวัสดุสํารองคลังออกจากสินทรัพย - - (339,169,700) - - (339,169,700) 
จําหนาย สุทธิ - - (705,236) (1,139,456) - (1,844,692) 
โอนสินทรัพย (95,387,263) 124,345,310 (18,981,337) 3,081,000 (136,114,973) (123,057,263) 
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 24) - (192,952,404) (1,935,649,195) (40,591,639) - (2,169,193,238) 

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 1,527,881,309 1,715,874,222 13,656,389,658 126,974,568 13,593,288 17,040,713,045 
       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551       
ราคาทุน 1,527,881,309 3,894,535,590 35,455,048,582 504,109,572 13,593,288 41,395,168,341 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (2,178,661,368) (21,798,658,924) (377,135,004) - (24,354,455,296) 

ราคาตามบัญชี สุทธิ 1,527,881,309 1,715,874,222 13,656,389,658 126,974,568 13,593,288 17,040,713,045 
       

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ท่ีดิน 
อาคารและ 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 
อุปกรณสํานักงาน 
และยานพาหนะ 

 
รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันท่ี 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 
     
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551    
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 284,429,029 341,475,363 64,301,206 690,205,598 
ซ้ือสินทรัพย - - 23,438,692 23,438,692 
จําหนาย สุทธิ - - (453,254) (453,254) 
โอนสินทรัพย (95,387,263) - - (95,387,263) 
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 24) - (29,918,028) (20,070,016) (49,988,044) 

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธ ิ 189,041,766 311,557,335 67,216,628 567,815,729 
     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551     
ราคาทุน 189,041,766 619,473,511 257,566,421 1,066,081,698 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (307,916,176) (190,349,793) (498,265,969) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ 189,041,766 311,557,335 67,216,628 567,815,729 

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



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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15 คาความนิยม สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 210,696,831 225,221,922 
การตัดจําหนาย (หมายเหตุฯ ขอ 24) (14,525,091) (14,525,091) 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 196,171,740 210,696,831 
   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม    
ราคาทุน 297,178,164 297,178,164 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (101,006,424) (86,481,333) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ 196,171,740 210,696,831 
 

16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ 
 

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

     

เงินมัดจํา  14,228,085 13,908,457 11,511,931 11,508,858 
ภาษีขอคืน 3,661,229 9,948,628 3,661,229 9,948,628 
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต 322,635,012 226,683,749 322,635,012 226,683,749 
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา 93,040,707 99,227,500 - - 
อื่นๆ 44,050,502 18,923,346 - 23,340 
 477,615,535 368,691,680 337,808,172 248,164,575 
 

17 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 
เม่ือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงโดยมีวงเงินสินเชื่อ
จํานวน 4,000 ลานบาท สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ THBFIX 3 เดือน บวกอัตราสวนเพ่ิมคงที่ตอป มีกําหนด
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและชําระคืนเงินตนทั้งจํานวนเม่ือครบกําหนดสามปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจาย
คาธรรมเนียมผูกพันสัญญาสินเชื่อในอัตรารอยละ 0.25 ตอป ของวงเงินสินเชื่อสวนที่บริษัทไมไดเบิกและยังไมไดยกเลิก ในระหวางป 
พ.ศ. 2551 บริษัทไดเบิกใชเงินกูระยะส้ันดังกลาวจํานวน 3,500 ลานบาท ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 6 เดือน ซ่ึงสามารถตออายุได
เม่ือครบกําหนด 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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18 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ    
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 79,917,707 724,041,735 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 81,005,000 78,622,500 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 39,292,647 30,211,373 - - 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี (3,754,608) (3,755,475) - - 
 196,460,746 829,120,133 - - 
     
เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ     
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 547,671,347 606,168,764 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 4,555,122,500 4,636,127,500 4,000,000,000 4,000,000,000 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 261,689,025 231,419,116 - - 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู  
       รอตัดบัญชี สุทธิ (18,133,524) (21,888,131) - - 
 5,346,349,348 5,451,827,249 4,000,000,000 4,000,000,000 
     
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 5,542,810,094 6,280,947,382 4,000,000,000 4,000,000,000 

 
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
คืออัตราดอกเบี้ย รอยละ 7.58 ตอป สําหรับเงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 2.93 ตอปสําหรับสกุลเงินเยน และรอยละ 4.30 ตอป
สําหรับเงินกูยืมสกุลเงินบาท 
 
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร  
โรงไฟฟาและจํานําอุปกรณของบริษัทยอย นอกจากนี้ บริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะ 
ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุฯ ขอ 9) อีกทั้งบริษัทยอยไดโอนสิทธิ์ในสัญญาซ้ือขายไฟฟา สัญญาซ้ือขายทรัพยสิน สัญญาการบํารุงรักษาหลักและ
กรมธรรมประกันภัยใหกับเจาหน้ีเงินกูเพื่อเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูและหุนกู 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มีดังตอไปน้ี 
 

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

     

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ     
  -  ณ อัตราคงที่ 4,542,810,094 2,280,947,382 3,000,000,000 - 
  -  ณ อัตราลอยตัว 1,000,000,000 4,000,000,000 1,000,000,000 4,000,000,000 
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 5,542,810,094 6,280,947,382 4,000,000,000 4,000,000,000 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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18 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

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

     

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 6,280,947,382 3,904,289,811 4,000,000,000 - 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว - 4,000,000,000 - 4,000,000,000 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (832,875,608) (1,543,682,353) - - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึน 90,982,844 (83,414,684) - - 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียม     
   ในการจัดหาเงินกูยืม 3,755,476 3,754,608 - - 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 5,542,810,094 6,280,947,382 4,000,000,000 4,000,000,000 
 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวมีดังตอไปน้ี 
 

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

     

ครบกําหนดภายใน 1 ป  196,460,746 829,120,132 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 982,234,689 850,877,620 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 4,364,114,659 4,600,949,630 4,000,000,000 4,000,000,000 
 5,542,810,094 6,280,947,382 4,000,000,000 4,000,000,000 
 
วงเงินกูยืม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไมไดใช จํานวน 833 ลานบาท (พ.ศ. 2550 จํานวน 
333 ลานบาท) 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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19 หุนกู 
 
หุนกูเปนหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัทยอยของบริษัท ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

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

     

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 816,479,640 729,675,000 - - 
หุนกู สุทธิ 1,410,357,043 2,226,937,363 - - 
รวมหุนกู 2,226,836,683 2,956,612,363 - - 
 
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนกูของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย คืออัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 12.24 ตอป (พ.ศ. 2550 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12.04 ตอป) 
 
หุนกูเปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพ่ือการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระภายใน 
หน่ึงป โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 9) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพยและ
สัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 18) 
 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป 2,956,612,363 3,608,819,803 
การจายคืนหุนกู (729,775,680) (652,207,440) 
ราคาตามบัญชีปลายป 2,226,836,683 2,956,612,363 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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19 หุนกู (ตอ) 
 
ระยะเวลาการครบกําหนดของหุนกูมีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 

   

ครบกําหนดภายใน 1 ป 816,479,640 729,675,000 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,410,357,043 2,226,937,363 
   
 2,226,836,683 2,956,612,363 
 

20 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ 
 

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

     

มูลคาตามบัญชีตนป 136,237,597 116,542,366 34,544,763 28,983,223 
คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลัง    
   การเลิกจางหรือเกษียณอายุ 

 
18,653,367 

 
12,819,232 

 
8,768,275 

 
3,851,530 

จายผลประโยชนพนักงาน (3,743,525) - - - 
ตนทุนดอกเบ้ีย 7,340,045 6,875,999 1,858,348 1,710,010 
มูลคาตามบัญชีปลายป 158,487,484 136,237,597 45,171,386 34,544,763 
 
ขอสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) ที่สําคัญ ณ วันที่ในงบดุล ดังน้ี 
 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  5.40%  5.40% 
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานประจํา 6.00% - 11.00% 6.00% - 11.00% 
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานชั่วคราว 7.00% - 9.00% 7.00% - 9.00% 
อัตราการลาออก - พนักงานประจํา 0.00% - 5.00% 0.00% - 5.00% 
อัตราการลาออก - พนักงานชั่วคราว 0.00% - 10.00% 0.00% - 10.00% 
อัตราการตาย 0.11% - 2.18% 0.11% - 2.18% 
เกษียณอาย ุ  60 ป  60 ป 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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21 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 
 จํานวนหุน หุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน รวม 
  บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 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 
การออกหุน - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 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. 2550 จํานวน 530,000,000 หุน มูลคา 
หุนละ 10 บาท) หุนสามัญจํานวน 526,465,000 หุน ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว  
 

22 สํารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 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 บริษัทตองตั้งสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจาก 
หักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายไมสามารถ 
จัดสรรได 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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23 สวนของผูถือหุนสวนนอย 
 

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

     

ยอดคงเหลือตนป 520,823,371 509,247,997 - - 
สวนแบงกําไรสุทธิในบริษัทยอยและสวนไดเสีย  
ในกิจการรวมคา 85,607,800 134,737,553 - - 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - - - - 
เงินปนผลจายของบริษัทยอย (130,167,278) (123,162,179) - - 
     

ยอดคงเหลือปลายป 476,263,893 520,823,371 - - 
 

24 คาใชจายตามลักษณะ 
 
รายการดังตอไปน้ีไดรวมอยูในการคํานวณกําไรสุทธิ 
 

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

     

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ 
   (หมายเหตุฯ ขอ 14) 2,169,193,238 2,129,003,752 49,988,044 47,050,742 
คาตัดจําหนายคาความนิยม  
   (หมายเหตุฯ ขอ 15) 14,525,091 14,525,091 - - 
คาซอมบํารุงรักษาหลักของโรงไฟฟา 297,557,113 211,159,768 - - 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 970,614,962 902,233,156 239,454,135 225,886,166 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 
   (หมายเหตุฯ ขอ 13) - - 47,820,000 - 

 
 



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

46 

25 กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกและชําระ
แลวในระหวางปหักดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืน 

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

     

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 6,926,708,007 8,402,051,542 6,551,057,518 8,584,162,527 
     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 526,465,000 526,465,000 526,465,000 526,465,000 
     
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 13.16 15.96 12.44 16.31 
 
กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 
 

26 เงินปนผล 
 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับ
ป พ.ศ. 2550 ดังน้ี 
 
(ก) เงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 2.25 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,185 ลานบาท 

เงินปนผลระหวางกาลนี้ไดจายใหแกผูถือหุนแลวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 
 
(ข) เงินปนผลในอัตราหุนละ 2.50 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,316 ลานบาท เงินปนผล

ดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2550 จายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน  
ในอัตราหุนละ 2.00 บาท เปนจํานวนทั้งส้ิน 1,053 ลานบาท) 

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

27 คาตอบแทนกรรมการ 
 
คาตอบแทนกรรมการในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน  
27 ลานบาทและ 26 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยคากรรมการรายเดือน เบ้ียประชุมกรรมการและโบนัส โบนัสดังกลาวไดรับอนุมัติ
เบ้ืองตนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงจะไดมีการนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของ
บริษัทและกลุมบริษัท (พ.ศ. 2551 จํานวน 28 ลานบาทและ 28 ลานบาท สําหรับงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
ตามลําดับ) 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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28 การสงเสริมการลงทุน 
 
กลุมบริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับกิจการผลิตไฟฟาและผลิตนํ้าประปา  
โดยบริษัทยอยทั้งหาแหงไดรับสิทธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆ หลายประการ รวมทั้งการไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบ 
กิจการ ในฐานะที่เปนบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทยอยทั้งหมดน้ีจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและ 
ขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
 
 วันท่ีไดรับอนุมัติ 
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น 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 ในเร่ืองการไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ไดหมดอายุลงเม่ือวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2547 ตามลําดับ  
เปนผลใหบริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับสงเสริมการลงทุนเพียงอัตรา 
รอยละหาสิบของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งน้ีสิทธิประโยชนจาก 
บัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ในเร่ืองการไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดหมดอายุลงเม่ือวันที่  
19 เมษายน พ.ศ. 2551 เปนผลใหบริษัทยอยดังกลาวตองชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลตามอัตราปกติ นับจากวันที่พนกําหนดการลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 
29 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยกลุมบริษัทไดกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจซ่ึงตองจายเงินเปนสกุลเงินตางประเทศและจายอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และ 
แบบลอยตัว 
 
กลุมบริษัทใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
และอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อชวยในการบริหารสภาพคลองของเงินสด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนปองกันโดยการ
ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 29 (ก) ในกรณีของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุมบริษัทสามารถนําผลกระทบที่เกิดข้ึนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนมาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนที่เรียกเก็บจาก กฟผ. และ National Power Corporation 
(NPC)ตามที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 31 (ก) 
 
กลุมบริษัทไมอนุญาตใหมีการใชเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเปนการเก็งกําไร โดยการทําตราสารอนุพันธทุกประเภทตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการของแตละบริษัทในกลุมบริษัทกอน  
 



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

48 

29 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมียอดคงเหลือในสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศหลังบันทึกผลของสัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ดังน้ี 
 
 พ.ศ. 2551 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 เงินตราตางประเทศ

ลาน 
 

ลานบาท 
เงินตราตางประเทศ

ลาน 
 

ลานบาท 
     

หนี้สิน     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 17.89 627.59 - - 
สกุลเงินเยน 772.13 300.98 - - 
  928.57  - 

 
 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 872.93 261.63 - - 
  1,591.84  - 
 
สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา และเงินฝากสถาบันการเงินที่เปน 
สกุลดอลลารสหรัฐฯ หน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ดอกเบี้ยคางจายและเงินกูยืมระยะยาว 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการจายชําระเงินกูยืม 
ระยะยาวที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 18 ลานดอลลารสหรัฐฯ และสกุลเงินเยน จํานวน 772 ลานเยน ซ่ึงเปนจํานวนเงิน
สุทธิหลังจากหักเงินฝากและเงินลงทุนในสกุลเงินตราตางประเทศนั้นแลว (พ.ศ. 2550 จํานวน 32 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 873 
ลานเยน) อยางไรก็ตาม บริษัทยอยดังกลาวไดรับการชดเชยผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระหนี้สินที่เปน 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และเงินเยน จาก กฟผ. (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 31 (ก)) 
 
วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ 
 
กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินดังน้ีในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตรา 
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่ เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวน 
ของอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง โดยมีวงเงินรวมทั้งส้ิน 3,000 ลานบาท สัญญามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแตละป อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใตสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาว มีดังน้ี 
   

 จํานวนเงินตามสญัญา (ลาน) อัตรารอยละคงที่ตอป 
สกุลเงิน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 17.89 33.30 7.42 7.42 - 8.03 
สกุลเงินบาท 3,000.00 - 2.48 - 4.20 - 
 
เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 79,917,707 522,201,735 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป 3,547,671,347 606,168,765 3,000,000,000 - 
 3,627,589,054 1,128,370,500 3,000,000,000 - 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ) 

 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย เปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมมีเงินกูยืมระยะยาวภายใตสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย (พ.ศ. 2550 เงนิกูยืมระยะยาวจํานวน 24 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตาม
สัญญาเทากับ 25.23 บาท ตอดอลลารสหรัฐฯ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 11 ตอป)  
 
เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป - 201,840,000 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป - - - - 
 - 201,840,000 - - 

 
(ข) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 
กลุมบริษัทไมมีความเสี่ยงในดานการใหสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญกับเงินสดและเงินลงทุน เน่ืองจากกลุมบริษัทมีรายการเงินสด 
และเงินลงทุนกับสถาบันทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยกลุมบริษัทไดวางนโยบายจํากัดรายการที่จะเกิดกับสถาบันการเงินใด
สถาบันการเงินหน่ึงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และจะนําเงินสวนเกินไปลงทุนเฉพาะการลงทุนที่ มีความเสี่ยงต่ํา              
จากประสบการณในอดีตกลุมบริษัทไมเคยมีความสูญเสียจากเงินสดและเงินลงทุน และสําหรับรายการลูกหน้ีการคา กลุมบริษัท
ขายไฟฟาใหกับ กฟผ. National Power Corporation และภาคอุตสาหกรรม ภายใตเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวและ
สัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ําระยะยาว 
 

(ค) สัญญาแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนา 
 
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 31 สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางบริษัทยอยกับ กฟผ. ไดกําหนดใหมีการคํานวณรายไดคาความ
พรอมจาย โดยอางอิงตัวแปรที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ดังน้ัน บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทคือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง 
จํากัด จึงไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนากับสถาบันการเงินแหงหน่ึง เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ       
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รายไดคาไฟฟาตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนา จํานวน      
24.29 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทากับ 33.80 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ สัญญาดังกลาว           
มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
(ง) มูลคายุติธรรม 

 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมซ่ึงไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินลงทุน ลูกหน้ีและเจาหนี้การคา ลูกหน้ีและเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ลูกหน้ีและเจาหนี้อื่นและเงินกูยืมระยะสั้น เน่ืองจาก
เครื่องมือทางการเงินกลุมน้ีมีระยะเวลาครบกําหนดสั้น 
 
มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู มีดังน้ี 
 
 พ.ศ. 2551 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท 
มูลคายุติธรรม 

ลานบาท 
มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท 
มูลคายุติธรรม 

ลานบาท 
     

เงินกูยืมระยะยาว 5,565 5,906 4,000 4,267 
หุนกู 2,227 2,471 - - 

 
 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 - - 
 
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูยืมของตลาด ณ วันที่ในงบดุล สวนมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวมีมูลคาใกลเคียง
กับมูลคาตามสัญญา 
 
มูลคายุติธรรมของหุนกูคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตลาดในวันลาสุดที่มีการ 
ซ้ือขายของศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทยภายในวันที่ในงบดุล 
 
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุล มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 

ลานบาท 
พ.ศ. 2550 
ลานบาท 

พ.ศ. 2551 
ลานบาท 

พ.ศ. 2550 
ลานบาท 

     

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เปนหน้ีสิน (284) (19) (222) - 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา 
   ดอกเบ้ียที่เปนสินทรัพย  

 
- 

 
63 

 
- 

 
- 

สัญญาแลกเปลี่ยนรายไดลวงหนาที่เปนสินทรัพย (หน้ีสิน) (27) 2 - - 
 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยคํานวณโดยใช
อัตราที่กําหนดโดยธนาคารของกลุมบริษัทเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลานั้น ณ วันที่ในงบดุล  



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

เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีมติเห็นชอบให EGCO International B.V.I. (EGCO BVI) ซ่ึงเปน
บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ซ้ือหุนของ GPI Quezon Ltd. (GPIQ) จาก Global Power Investment, L.P. ในสัดสวนรอยละ 
90 ของทุนจดทะเบียน เปนจํานวนเงิน 123.30 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งน้ี การที่ EGCO BVI ซ้ือหุนของ GPIQ ในสัดสวนรอยละ 90    
ทําให EGCO BVI เปนผูถือหุนโดยออมของ Quezon Power (Philippines) Limited Co., (QPL) ซ่ึงเปนโรงไฟฟาถานหินกําลังผลิตสุทธิ 
460 เมกะวัตตและระบบสายสงที่เกี่ยวของในประเทศฟลิปปนสในสัดสวนรอยละ 23.40 โดยไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญ
ของ GPIQ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 
รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ซ้ือมาและคาความนิยมมีดังตอไปน้ี 
 

 พันบาท 
  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 5,070,116 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน สุทธิ (3,387,243) 
สินทรัพยอื่นหักดวยหน้ีสินอื่น 784,792 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ 2,467,665 
คาความนิยม 1,882,292 
ส่ิงที่ใชตอบแทนในการซื้อ 4,349,957 

 
สินทรัพยสุทธิที่ไดจากการซื้อธุรกิจที่แสดงไวขางตนเปนราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ซ้ือกิจการ บริษัทยอยกําลังอยูในระหวางการ
คํานวณหามูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยเหลานี้ ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ผลแตกตางระหวางราคาตาม
บัญชีสุทธิดังกลาวขางตนกับมูลคายุติธรรมสุทธิจะนําไปปรับปรุงกับคาความนิยม 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) และบริษัทวันเอนเนอจ้ี ไทยแลนด ลิมิเต็ด (เดิมชื่อ 
บริษัท ซีแอลพี เพาเวอร โปรเจ็คส (ประเทศไทย) จํากัด”) ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลืออยูถือโดย 
นักลงทุนทั่วไป 
 
รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 13 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
(ก) รายไดคาขายไฟฟา 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
 

รายไดคาขายไฟฟา 
- ผูถือหุนใหญ 8,550 9,139 - -
 
บริษัทยอยของบริษัท 
 
บริษัทยอยส่ีแหงของบริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น 
จํากัด และบริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. สัญญาทั้งสี่ฉบับดังกลาวมีอายุ 20 ป 15 ป 21 ป 
และ 21 ปตามลําดับ  ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2539  
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2546 และวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ตามลําดับ ไดกําหนดใหราคาคาไฟฟาตามสัญญาดังกลาว
คํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม  โดยสัญญาเหลานั้นมีขอจํากัดเกี่ยวกับการขายไฟฟาของบริษัทยอยทั้งส่ีแหง
ใหกับบุคคลที่สามตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริษัทยอยทั้งสี่แหงไดโอนสิทธิ์ในสัญญาดังกลาวใหกับเจาหนี้เงินกู เพื่อใชเปน
หลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ทั้งนี้บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดจาย 
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 ตามลําดับ ดังนั้น ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สัญญาซื้อขายไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จึงไมนําไปใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกูอีกตอไป ในขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ยังคงนําไปใชเปนหลักประกัน  
ตามเงื่อนไขของหุนกู ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 19 
 
นอกจากนี้ บริษัทผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ยังสามารถนําผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
สําหรับภาระหนี้สินที่เปนเงินดอลลารสหรัฐฯ มาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนจาก กฟผ. ตาม "The First 
Amendment to Power Purchase Agreements" ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541 ทั้งน้ีรายไดจากการขายไฟฟาสวนที่ไดรับจาก
การชดเชยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 มีจํานวน 320 ลานบาท และ 393 ลานบาท ตามลําดับ 
 
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. เปนผูรับภาระตนทุนกาซธรรมชาติจนกวาบริษัทยอยสองแหงดังกลาวจะทําสัญญา
ซ้ือขายกาซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ ปจจุบัน บริษัทยอยทั้งสองแหงยังไมไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ดังกลาว ดังน้ันรายไดคาพลังงานไฟฟาและตนทุนขายจึงไมไดรวมคํานวณตนทุนในสวนน้ี  
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

(ข) รายไดการใหบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
 

รายไดการใหบริการ 
- ผูถือหุนใหญ 51 86 - -
 

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิงแอนด เซอรวิส จํากัด ไดทําสัญญารับจางเหมางานบํารุงรักษาโรงไฟฟากับ กฟผ. เพื่อใหบริการ 
ดูแลรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟา คาบริการดังกลาวคํานวณตาม
หลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม สัญญาดังกลาวมีอายุ 8 ป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550  
 

(ค) คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
 

คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก 
- ผูถือหุนใหญ 287 255 - -
 
บริษัทยอยสองแหงของบริษัทคือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดทําสัญญารับบริการ 
ซอมบํารุงรักษาหลักกับ กฟผ. เพื่อการบริการดูแลและบํารุงรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่น  
ที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาของบริษัทยอยทั้งสองแหง คาบริการดังกลาวกําหนดตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม  
ตามเงื่อนไขของสัญญาคาบริการของแตละปจะถูกปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผูบริโภค บริษัทยอยทั้งสองแหงไดตออายุของสัญญา 
ดังกลาวตอไปอีก 8 ป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และ 4 ป โดยมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัทยอยทั้งสองแหงไดโอนสิทธิ์ในสัญญาดังกลาว
ใหกับเจาหน้ีเงินกู เพื่อใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู อยางไรก็ตามบริษัทยอยทั้งสองแหงไดจายชําระคืนเงิน
กูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 ตามลําดับ ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 สัญญารับบริการซอมบํารุงรักษาหลักของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จึงไมนําไปใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกูอีกตอไป ในขณะที่สัญญาซอมบํารุงหลักของบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ยังคงนําไปใชเปนหลักประกัน  
ตามเงื่อนไขของหุนกู ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 19 
 
 



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

55 

31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

(ง) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
ลูกหน้ีการคา 
- ผูถือหุนใหญ 1,373 1,622 - -
 

ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
ไมเกินกําหนด 1,330 1,572 - -
เกินกําหนดต่ํากวา 3 เดือน 17 23 - -
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 17 21 - -
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 6 - - -
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 3 6 - -
 

 1,373 1,622 - -
 

เจาหนี้การคา 
- ผูถือหุนใหญ 72 98 - -
 

(จ) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
     

ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 
- ผูถือหุนใหญ - 56 - -
- บริษัทยอย - - 5 1
- กิจการรวมคา 8 7 2 2
     

 8 63 7 3
 
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระ
เกินกวาหนึ่งป 221 196 221 196

 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 
- กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น 7 3 - -
     

 7 3 - -



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
(ฉ) เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

สวนของเงินใหกูยมืระยะยาวแกกิจการ     
  ที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดรับ 
  ชําระภายในหน่ึงป 

 
 

 
 

 
 

 
 

- บริษัทยอย - - 966 867 
 - - 966 867 
     

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ 
   ที่เกี่ยวของกัน สุทธ ิ

    

- บริษัทยอย - - 734 1,700 
 - - 734 1,700 
     

 - - 1,700 2,567 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

บริษัทยอย     
ยอดคงเหลือตนป - - 2,567 3,380 
เงินใหกูยืมระหวางป - - - - 
เงินกูรับคืนระหวางป - - (867) (813) 
ยอดคงเหลือปลายป - - 1,700 2,567 
     

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
(ฉ) เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

กิจการรวมคา     
ยอดคงเหลือตนป - 100 - 100 
เงินใหกูยืมระหวางป  - - - - 
เงินกูรับคืนระหวางป  - (100) - (100) 
ยอดคงเหลือปลายป  - - - - 
     
ดอกเบี้ยคางรับ     
- บริษัทยอย - - 4 7 
     
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
ดอกเบี้ยรับ     
- บริษัทยอย - - 139 189 
- กิจการรวมคา - 4 - 4 
 - 4 139 193 

 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
 
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด 
บริษัทไดเขาทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  
เปนจํานวนเงิน 780 ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ลบอัตราสวนลดคงที่และมีกําหนดการชําระ
ดอกเบ้ียทุกครึ่งปและการจายชําระคืนเงินตนทุกส้ินปๆ ละ 45,882,350 บาท เร่ิมตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 
บริษัทไดเขาทําสัญญาใหกูยืมเงินกับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนจํานวนเงิน 2,600  
ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6 ตอป และมีกําหนดการชําระดอกเบี้ยและชําระคืนเงินตนทุกวันที่  
7 มิถุนายน และ 7 ธันวาคม ของทุกป เร่ิมตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
เงินใหกูยืมแกกิจการรวมคา 
 
กิจการรวมคากัลฟ 
บริษัทไดเขาทําสัญญา Credit Facility Agreement กับกิจการรวมคากัลฟ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เพื่อใหกัลฟใช 
ในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงกอนกําหนดเปนจํานวนเงิน 450 ลานบาท  
โดยกําหนดการจายชําระคืนเงินกูยืมและเงื่อนไขอื่นๆ ภายใตสัญญาดังกลาวยังคงเหมือนกับเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู
เดิมของกัลฟ กิจการรวมคาไดจายชําระคืนเงินกูยืมทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2550 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
(ช) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย และดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

เงินลงทุนในหุนกู     
- บริษัทยอย - - 22 30 
     

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
     

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกูของ 
- บริษัทยอย - - 5 6

 
(ซ) รายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานและการใหบริการ 

 
บริษัทไดทําสัญญาใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน สัญญาใหบริการในบริเวณอาคาร และสัญญาใหบริการบริหารจัดการ  
กับบริษัทยอยและกิจการรวมคา โดยขอบเขตพื ้นที ่และการใหบริการเปนไปตามที ่ระบุในสัญญาซึ่งเปนสัญญาปตอป  
คาบริการบริหารจัดการคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
 ลานบาท ลานบาท
   

คาเชาพื้นที่และคาบริการในบริเวณอาคาร 
- บริษัทยอย 12 12
 12 12
 
คาบริการบริหารจัดการ 
- บริษัทยอย 70 69
- กิจการรวมคา 1 1
 71 70

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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32 ภาระผูกพันและสัญญาท่ีสําคัญ 
 

32.1 ภาระผูกพันของบริษัท 
 

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreement จากการค้ําประกันเงินกูยืม 
ใหแกบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 463 ลานบาท 
 

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

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

 
(ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยังคงวางใบหุนสามัญของกิจการรวมคาบีแอลซีพี เปนหลักทรัพยค้ําประกัน ตามที่กลาว

ไวในหมายเหตุฯ ขอ 13.3 
 
(จ) เม่ือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงโดยมีวงเงิน

สินเชื่อจํานวน 4,000 ลานบาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 17 ในระหวางป พ.ศ. 2551 บริษัทไดเบิกใชเงินกูระยะส้ัน
ดังกลาวจํานวน 3,500 ลานบาท ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 6 เดือน ซ่ึงสามารถตออายุไดเม่ือครบกําหนด มีผลทําใหบริษัท    
มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือจํานวน 500 ลานบาท 

 
32.2 สัญญาท่ีสําคัญ 

 
สัญญาซ้ือขายไฟฟาและสัญญาแปลงพลังงาน 
 
บริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาตั้งแต 15 ป ถึง 21 ป ภายใตสัญญาดังกลาว  
บริษัทเหลานั้นตองยื่นหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 
140 ลานบาทและจะไดรับคืนหลักประกันเม่ือครบอายุสัญญาแลว 
 
สัญญาซ้ือขายน้ําประปา 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อผลิตนํ้าประปาซึ่งมีระยะเวลา 30 ป ภายใตสัญญา 
บริษัทยอยดังกลาวตองผลิตนํ้าประปาเพื่อขายใหกับการประปาในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงกปภ. ตองซ้ือนํ้าประปา 
ตามปริมาณข้ันต่ําและราคาที่ระบุในสัญญา 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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32 ภาระผูกพันและสัญญาท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

32.2 สัญญาท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
สัญญาซ้ือขายเชื้อเพลิง 
 
บริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาซื้อขายกาซกับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 21 ป และสามารถตออายุ
ออกไปไดอีก 4 ป 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายน้ํามันเตากับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  สัญญามีอายุ 3 ปเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยดังกลาวไดตออายุของสัญญาออกไปอีก 1 ป และสามารถทําไดโดยอัตโนมัติ 
ในปตอๆไป (หากไมมีการยกเลิกการขยายเวลาโดยอัตโนมัติ) 
 
สัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญารับบริการเดินเครื่อง บํารุงรักษาโรงไฟฟา และบํารุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟากับลูกคาสองราย  
โดยมีระยะเวลา 8 และ 12 ป ตามลําดับ สัญญามีมูลคารวมทั้งส้ิน 90 ลานบาท นอกจากนั้น บริษัทยอยดังกลาวยังไดทําสัญญาจัดหาวัสดุ
สํารองคลังและใหบริการบํารุงรักษากับธุรกิจตางประเทศ ซ่ึงสัญญามีมูลคารวมทั้งส้ิน 22 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 44 ลานยโูร โดยมีระยะเวลา
การใหบริการ 3 - 4 ป 
 

33 การรับโอนกิจการ 
 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท 
ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 หรือวันอื่นใดตามที่กรรมการผูจัดการใหญ
จะกําหนด และภายหลังการโอนกิจการแลว บฟร. จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และเร่ิมกระบวนการชาํระบัญชีภายในปเดียวกัน  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บฟร. อยูระหวางการดําเนินการโอนกิจการดังกลาว 
 



 

 

 




