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สารจาก
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของบริษัทฯ ทุกท่าน
ในปี 2556 ที่ผ่านไป บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการสร้างรายได้และขยายก�ำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นอย่างเต็มความสามารถ ดังจะเห็นประจักษ์
ได้จากผลการประกอบกิจการปีนี้ของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างรายได้ ผลก�ำไร และเพิ่มมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้น
ในระดับที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมจ�ำนวน 53,494 ล้านบาท ก�ำไรจ�ำนวน 6,187 ล้านบาท
และส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 55,539 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.36 จากปีก่อนหน้านั้น
ความส�ำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ปรับเปลีย่ นทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จากเดิมทีจ่ ำ� กัดอยูใ่ นธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศเท่านัน้ แต่เมือ่ โอกาสในการขยายธุรกิจ
ในประเทศจ�ำกัดลง บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนไปสูต่ า่ งประเทศมากขึน้ โดยยังมุง่ การลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก
คือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก) ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า
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ปัจจุบัน นอกจากกิจการที่มั่นคงในประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ก็สามารถตั้งฐานธุรกิจและขยายก�ำลังการผลิต
ด้วยความเชือ่ มัน่ ได้อกี ใน สปป. ลาว และออสเตรเลีย อันช่วยเพิม่ พูนรายได้เสริมฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ให้แข็งแกร่ง
ยิง่ ขึน้ จากสินทรัพย์มลู ค่า 36,947 ล้านบาทเมือ่ เริม่ ก่อตัง้ กิจการในปี 2543 เพิม่ ขึน้ ประมาณ 2.41 เท่า เป็นมูลค่า 88,903 ล้านบาท
ในปีนี้ ขณะที่มูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 18,850 ล้านบาท เมื่อเริ่มก่อตั้ง
กิจการ เพิม่ ขึน้ เป็น 71,050 ล้านบาทในปีปจั จุบนั ส�ำหรับการเติบโตของก�ำลังการผลิตไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ 5,073 เมกะวัตต์
จาก 1,470 เมกะวัตต์เมื่อเริ่มกิจการ เป็น 6,543 เมกะวัตต์ คิดเป็น 4.45 เท่า
เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น การจะรักษาความเป็นผู้น�ำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจึงเป็นความท้าทาย ที่บริษัทฯ
ต้องทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน โดยเมื่อปลายปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 10 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566) โดยมีการระดม
ความคิดเห็นตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน
แผนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นน�ำ ที่มุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” โดยมีแนวทางด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้วยการเพิ่มศักยภาพโครงการที่มีอยู่
ให้เกิดมูลค่าสูงสุด เพิ่มการลงทุนในประเทศไทย สปป. ลาว และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นฐานธุรกิจเดิมของบริษัทฯ
และจะขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนแสวงหา
โอกาสการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นน�้ำ จนถึงปลายน�้ำ ได้แก่ ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง
ส�ำหรับการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจสายส่งไฟฟ้า ธุรกิจจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า เป็นต้น แผนนี้จะเริ่มน�ำมาปฏิบัติในปี 2557
และเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถด�ำรงความเป็นบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจพลังงานได้ส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างแน่นอน
ด้วยศักยภาพและความสามารถของบุคลากร อีกทั้งความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ
ในด้านการบริหารจัดการ บริษัทฯ ยังคงยึดปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาล ด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การดู แ ลสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งจริ ง จั ง
โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งเริ่มจัดท�ำ
รายงานความยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative ด้วย
การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้ามาได้จนถึงวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ศักยภาพและความ
ทุ่มเทท�ำงานของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เป็นอย่างดียิ่ง
นอกจากนี้ การให้การสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ก็มีส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้
บริษทั ฯ เจริญก้าวหน้าและประสบความส�ำเร็จ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ฯ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ทีไ่ ด้รว่ มกัน
น�ำพาบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ให้คงอยู่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นน�ำของไทย ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
			

																		 ขอแสดงความนับถือ
นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานกรรมการ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานnางการเงิน
ด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มกี ารจัดท�ำงบการเงินเพือ่ แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด
ในรอบปีทผี่ า่ นมา ทีเ่ ป็นจริงสมเหตุผลและโปร่งใส เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รับการตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีของ บริษทั ฯ คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบ
บัญชีได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีเช่นกัน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ
ได้อย่างมีเหตุผลว่ารายงานทางการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวม 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพ
แวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และการติดตามการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

นายพงษ์ดษิ ฐ พจนา
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

นายคุรจุ ติ นาครทรรพ
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
																	 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า
																 ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
																 อิ ส ระจ� ำ นวน 4 ท่ า น ได้ แ ก่ เรื อ อากาศเอก
																 ศิ ริ เ ดช จุ ล เปมะ เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ
																 นายสาธิ ต รั ง คสิ ริ นางสาวรั ต นา ตรี พิ พั ฒ น์ กุ ล
		 														 และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการ
																 ตรวจสอบ โดยมีนายพรชัย จ�ำนงค์เดช ผู้อ�ำนวยการ
																 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการ
																 ตรวจสอบ ในระหว่างปี 2556 มีการเพิ่มเติมจ�ำนวน
																 กรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 4/2556 โดยแต่งตั้ง นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ครบถ้วนตามที่ก�ำหนด
ไว้ในระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2556 และระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครัง้ (รายละเอียดการเข้าประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในเรื่องรายงาน
การก�ำกับดูแลกิจการ) การประชุมกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง จะมีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานผลจากการประชุมแต่ละครัง้ ได้นำ� เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเพือ่ ทราบทุกครัง้
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อนที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษัท
พิจารณาข้อมูลการน�ำมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทีม่ กี ารปรับปรุงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษทั โดยพิจารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชีในการน�ำมาตรฐานการบัญชีใหม่ทมี่ ผี ลบังคับใช้ในปี 2556 มาปฏิบตั ิ
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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สอบทานรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องน�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะ
น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารได้รายงานความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส
พิจารณาข้อมูลระบบงานบริหารความเสี่ยง โดยได้รับสรุปรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญบริษัทได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และ
ให้ ค วามเห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ได้
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงาน การติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายใน
ด�ำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่โดยชัดเจน ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชี การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 6333) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือนายเอกสิทธิ์
ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2557 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,190,000 บาท
(รวม Out-of-pocket) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นเงิน 810,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

เรืออากาศเอก

(ศิริเดช จุลเปมะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ภาพรวมทางการเงินที่สำ�คัญ
กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้รับรายได้จากฐานการผลิตในประเทศไทย
สปป.ลาว และออสเตรเลียในปี 2556 รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 53,493.79 ล้านบาท และมีกำ� ไรทัง้ ปีเท่ากับ 6,186.85 ล้านบาท
โดยมียอดสินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 88,903.25 ล้านบาท ซึ่งสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำ� คัญได้
ดังนี้
รายได้รวม

ล้านบาท

ก�ำไร

ล้านบาท

ปี

ปี

งบแสดงฐานะการเงิน
ล้านบาท

ปี

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

10

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ภาพรวมทางการเงิน		

2556

2555

2554

2553

งบก�ำไรขาดทุน
(ล้านบาท)					
รายได้รวม *		 53,493.79 59,213.35 45,726.07 44,187.68
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
		 ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		 (EBITDA)
12,878.95 15,118.11 11,818.93 9,916.30
ก�ำไรส�ำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัท		 6,186.85 7,726.27 4,849.35 5,225.91
						
งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)					
สินทรัพย์
88,903.25 96,810.76 97,341.84 69,581.82
หนี้สิน
33,364.39 43,079.11 48,857.36 22,905.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น		 55,538.86 53,731.65 48,484.48 46,676.31
						
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ						
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท)
37.72
36.53
33.05
32.16
ก�ำไรต่อหุ้น
(บาท)
4.27
5.33
3.34
3.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
2.27
2.27
2.25
2.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรส�ำหรับปี
(ร้อยละ)
53.20
42.60
67.28
62.43
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด
(บาท)
49.00
59.75
44.00
38.25
						
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
0.91
1.38
1.49
1.99
อัตราก�ำไรสุทธิ
(ร้อยละ)
11.56
13.40
10.35
11.82
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)
11.49
15.32
10.26
11.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(ร้อยละ)
6.66
8.18
5.67
7.52
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(ร้อยละ)
13.87
15.57
14.16
14.28
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
0.24
0.33
0.53
0.06
หมายเหตุ * ไม่รวมก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2552
37,653.83
11,285.96
6,739.60
69,341.82
24,817.69
44,524.13
30.71
4.65
2.25
48.41
35.25
2.41
17.90
15.77
9.70
16.24
0.17
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ผลการดำ�เนินงาน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

โรงไฟฟ้าราชบุรี

ผลการด�ำเนินงาน ปี 2556
ในรอบปี 2556 บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี โ ฮลดิ้ ง
จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มุ่งมั่น ตั้งใจบริหารจัดการและ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
เพือ่ ก้าวสูเ่ ป้าหมายการเป็นบริษทั พลังงานครบวงจรชัน้ น�ำ
ที่ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งมู ล ค่ า ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก
ที่แข็งแกร่งและมีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญในการ
สร้างรากฐานความมั่นคงด้านพลังงาน และเศรษฐกิจ
ภาพรวมของประเทศและภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก โดย
เดินหน้าเพิ่มศักยภาพธุรกิจปัจจุบัน แสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพื่อเป็นผู้น�ำการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ร่วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายการลงทุนไปยังตลาดใหม่
และสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
ด้ ว ยการขยายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง ส่ ง ผลให้

บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จทั้งธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งสี่กลุ่มการลงทุน คือ กลุ่ม
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท
พลังงานทดแทนในประเทศ กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน
จากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการ
ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา รวม 6,542.52 เมกะวัตต์
ส่งผลให้มีก�ำไรปี 2556 อยู่ที่ระดับ 6,187 ล้านบาท
โดยสรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญได้ ดังนี้
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กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
1. โรงไฟฟ้าราชบุรี
		 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
		 บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี จ� ำ กั ด ได้ รั บ การจั ด
อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกัน ที่ระดับ AA+
ได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ ย ศความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล CSR-DIW
Continuous Award 2013 และรางวั ล CSR-DIW
Advance Award Level 4 2013 ซึง่ เป็นรางวัลทีแ่ สดงถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มี
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และรางวัลรัษฎากร
พิ พั ฒ น์ ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ
ความดีที่มอบให้แก่ผู้เสียภาษีดีเด่นที่ควรค่าแก่การยกย่อง
เชิดชูเกียรติในความรับผิดชอบต่อการท�ำหน้าที่พลเมือง
ทีด่ ี มีสว่ นสร้างชาติและก่อประโยชน์ตอ่ ประเทศเป็นส่วนรวม
อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการสร้างจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติ
การเสียภาษีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแพร่หลาย
		 ในด้ า นการบริ ห ารความปลอดภั ย และแรงงาน
สัมพันธ์ บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบมาตรฐาน
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHSAS
18001:2007) เพื่ อ แสดงถึ ง ความตระหนั ก ด้ า นความ
ปลอดภัยในการท�ำงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน และลดปัจจัยเสีย่ ง
ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งานในด้ า นต่ า งๆ
ทุกขั้นตอน โดยมีบริษัท Det Norske Veritas (Thailand)
จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจประเมินและออกใบรับรอง อีกทั้งได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน ปี 2556 จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนือ่ ง

โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์

เป็นปีที่ 6 (ปี 2551-2556) และรางวัลมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2. โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้
		 บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
		 สามารถรักษาการเดินเครื่องภายใต้นโยบายและกฎ
แห่งความปลอดภัยของพนักงาน (Safety Man-hours)
ได้อย่างต่อเนื่องครบ 1.6 ล้านชั่วโมง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2556 โดยไม่เกิด Loss Time Injury และประสบความส�ำเร็จ
ในการเปลี่ ย นมาเดิ น เครื่ อ งด้ ว ยเชื้ อ เพลิ ง ส� ำ รอง
ในช่วงทีก่ า๊ ซธรรมชาติขาดแคลน ท�ำให้ชว่ ยเสริมความมัน่ คง
ของระบบไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี้
ยังได้รับรางวัล Thailand National Safety Award
จากกระทรวงแรงงาน เมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2556
รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบระบบ ISO 9001:2008 และ
ISO 14001:2004 ประจ�ำปี 2556 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว
ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2545 และ 2546 ตามล�ำดับ
3. โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
		 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
		 เดิ น เครื่ อ งครบจ� ำ นวนชั่ ว โมงตามสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ไฟฟ้ า กั บ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.)
เมื่ อ ปลายปี 2555 และได้ ด� ำ เนิ น งานซ่ อ มบ� ำ รุ ง ใหญ่
ครั้งแรก (First Major Overhaul) ส�ำหรับโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ซึ่งครบก�ำหนดเปลี่ยนชิ้นส่วน
ทีค่ รบอายุการใช้งาน และฟืน้ ฟูสมรรถนะเมือ่ ปลายปี 2556
โดยฝ่ า ยเทคนิ ค ของบริ ษั ท ได้ ร ่ ว มกั บ ผู ้ ผ ลิ ต กั ง หั น ก๊ า ซ
ด�ำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมการเผาไหม้ของกังหันก๊าซ
ในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าต�่ำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
โดยรวมของโรงไฟฟ้าสูงกว่าระบบควบคุมเดิมของผู้ผลิต
โดยจะท�ำการทดสอบและประเมินผลการปรับปรุงดังกล่าว
ในปี 2557

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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2. โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก (SPP)
		 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
		 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคัดเลือกบริษทั ผูร้ บั เหมางาน
ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้า และเตรียมจัดท�ำ
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติมายังโครงการ

กลุ่มโรงไฟฟ้า
ประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่า เพาเวอร์

โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
1. โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โ ซล่ า เพาเวอร์
		 ในปี 2556 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 4) จ�ำกัด และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7)
จ�ำกัด เดินเครือ่ งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มจ�ำนวนตามสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้าภายหลังจากทีไ่ ด้กอ่ สร้างแล้วเสร็จในปี 2555

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ า ราชบุ รี เ พาเวอร์ ยั ง คงรั ก ษา
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ
มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS 18001: TIS 18001 โดยสามารถควบคุมการ
ด�ำเนินการได้เป็นอย่างดี ควบคุมผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ให้อยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ ำ�่ กว่ามาตรฐาน และเดินเครือ่ งได้ตอ่ เนือ่ ง
2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 และห้วยบง 2
1,740,000 ชั่วโมงคนท�ำงาน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงาน (Lost Time Injury Accident) คาดว่าต้นปี 2557 		 โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 บริษัท เฟิร์ส โคราช
วินด์ จ�ำกัด และโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 บริษัท
จะสามารถบรรลุเป้าหมาย 2 ล้านชั่วโมงคนท�ำงาน
เค.อาร์.ทู จ�ำกัด ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตั้งแต่
4. โรงไฟฟ้าประดูเ่ ฒ่า
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
		 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
ผ่ า นการตรวจสอบระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ตามล�ำดับ
(Surveillance Audit) ISO 9001 : 2008 ประจ�ำปี 2556
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 โดยได้ รั บ การรั บ รอง
		 บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
ตั้งแต่ปี 2554
		 เดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิ ช ย์ ค รบทั้ ง 8 โครงการ
ตั้ ง แต่ ป ี 2555 โครงการทั้ ง หมดตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
5. โรงไฟฟ้าเสาเถียร
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และสุพรรณบุรี ปัจจุบัน
		 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
		 อยูร่ ะหว่างเตรียมเข้ารับการรับรองระบบบริหารงาน ได้น�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เข้าใช้งาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ปัจจุบันได้รับการ
คุณภาพ ISO 9001: 2008 ในปี 2557
ขึน้ ทะเบียนเป็นโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean
		
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา Development Mechanism: CDM) ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework Convention on
1. โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก (SPP)
Climate Change: UNFCCC) สามารถลดการปล่อยก๊าซ
		 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
		 อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมา EPC (Engineering, คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศได้ปีละ 35,000 ตันต่อปี
Procurement and Construction) ระบบสายส่งไฟฟ้า และปี 2556 ได้พัฒนา CDM อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับสู่
และท่อส่งไอน�ำ้ ให้ลกู ค้าอุตสาหกรรม งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า มาตรฐานทอง (Gold Standard CDM) ซึ่งเป็นคาร์บอน
เครดิตที่มีคุณภาพสูงที่สุด
และเริ่มต้นงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
		 จากการด� ำ เนิ น โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
ทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ
พลังงานชีวมวล มาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ส่งผลให้
บริษัทฯ ประสบผลส�ำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มที่ส�ำคัญคือ
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
ก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ คิดเป็น
จ�ำนวน 97,761 ตันต่อปี จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด และบริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และห้วยบง 3 โครงการ
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
		 บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
		 อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างและติดตั้งกังหันลม ชีวมวล และตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ในพื้นที่โครงการ ความคืบหน้าการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับ พั ฒ นาการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ จ ะเป็ น
ชุมชน องค์กรท้องถิ่นและจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้าง ส่วนหนึง่ ในการลดผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม งานขอใบอนุญาตต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ และการเจรจา
เพื่อจัดหาและท�ำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน
1. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
		 บริษทั สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
		 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้างาน
ขอใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างและผลิตไฟฟ้าทัง้ หมด
4 ใบอนุญาต ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) ลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงโครงการกับ
ผู้ค้าไม้

โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3
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ค่าใช้จ่ายด้าน Carbon Tax การถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ
ความรับผิดชอบด้าน Carbon Tax ให้แก่ผู้รับซื้อไฟฟ้า
ได้ทงั้ หมดแล้ว การท�ำ Refinance เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยด้านเงินกู้
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ส่วนงานพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในพืน้ ที่
โรงไฟฟ้า Collinsville และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
1. โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2
แห่งใหม่ได้รับ Development Approval (DA) แล้ว
		 บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
		 เริ่ ม เดิ น เครื่ อ งจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ครั้ ง แรก (Initial และขณะนี้อยู่ระหว่างการประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
Operation Date) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 และเริ่ม
เดิ น เครื่ อ งจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
Operation Date) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามสัญญา
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
ซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายใต้การก�ำกับดูแลงานเดินเครือ่ ง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส 		 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
จ�ำกัด ในปี 2556 สามารถเดินเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้า 		 อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น งานก่ อ สร้ า ง ความก้ า วหน้ า
ได้ตามเป้าหมาย และมีรายได้เพิ่มจากการเดินเครื่องผลิต โดยรวมร้อยละ 79 เป็นไปตามแผน ได้แก่ งาน EPC
ไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Excess Energy) อีก 150 กิกะวัตต์ชั่วโมง งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบส่งและสถานี
ได้รับรางวัล International Milestone Rockfill Dam ไฟฟ้าแรงสูง งานเปิดหน้าดินเหมืองถ่านหิน และงานจัดหา
Projects ประเภท Concrete Face Rockfill Dam งาน อุปกรณ์เหมือง
Chincold Hydro Power 2013 ประเทศสาธารณรัฐ
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเซเปียน-เซน�้ำน้อย 		
ประชาชนจีน
		 บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
		 ลงนามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า กั บ กฟผ. ลงนาม
2. โรงไฟฟ้า
สัญญาสัมปทานกับรัฐบาล สปป.ลาว และลงนามสัญญา
		 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
		 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นร้อยละ 80 ทางการเงินกับสถาบันการเงินไทย 4 แห่งแล้ว อยู่ระหว่าง
มีการติดตามผลประกอบการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ด�ำเนินงาน Pre-construction works และเตรียมงาน
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ อาทิ การเจรจาเรียกค่าชดเชย ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา

รายงานประจ�ำปี
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กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ธุรกิจให้บริการงานเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัทได้ก�ำกับดูแลการให้บริการงานเดินเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ -น�้ำงึม 2 และจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบของ กฟผ. ได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยราชการต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องใน สปป.ลาว เพือ่ ขับเคลือ่ นและน�ำไปสูก่ ารสร้าง
โอกาสขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ท� ำ สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารจั ด หา
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา (Personnel Providing
Service for EGAT’s Operation and Maintenance
of Hongsa Mine Mouth Power Project) กับ กฟผ.

1. การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ
โดยการให้กู้ยืมเงินในสกุลต่างๆ อาทิ สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย และสกุลเงินบาท
เพือ่ ใช้สำ� หรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ทัง้ นี้ เพือ่ บริหาร
เงินสดคงเหลือในกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลด
ต้นทุนภาระการกู้ยืมของกิจการในกลุ่มบริษัทฯ
2. การจั ด เตรี ย มวงเงิ น กู ้ ร ะยะสั้ น ประเภทต่ า งๆ
(Short- term Facilities และ Trade Finance Facilities)
กั บ สถาบั น การเงิ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศไว้ ใ นวงเงิ น
ประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการด�ำเนินการจัดท�ำ Bid
Securities และ Performance Securities เพื่อการ

ธุรกิจซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ
บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
ได้ด�ำเนินการปรับปรุงโรงงานส่วนที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 และพัฒนาความสามารถ
ในการซ่อมชิน้ ส่วน Blade และ Vane แล้วเสร็จ นอกจากนี้
ยั ง ได้ รั บ การรั บ รองด้ า นการท� ำ งานที่ มี ม าตรฐานและ
คุณภาพ ISO 9001: 2008 จากการซ่อม Blade และ Vane
ค�้ำประกันในการยื่นข้อเสนอโครงการ (Bidding) และ
จากบริษัท Mitsubishi Heavy Industries
การค�้ำประกันตามสัญญาต่างๆ โดยสามารถด�ำเนินการ
ได้ทันต่อความต้องการ มีค่าธรรมเนียมที่ต�่ำ และสามารถ
การบริหารงานในกิจการ
แข่งขันได้
ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนและร่วมทุน
บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการ
และผู้บริหารในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนและร่วมทุน
ตัง้ แต่ชว่ งการบริหารโครงการก่อสร้าง และช่วงทีเ่ ดินเครือ่ ง
เชิงพาณิชย์แล้ว เพือ่ ให้การด�ำเนินงานสอดคล้องกับทิศทาง
นโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ

การบริหารการเงิน

3. การด�ำเนินการเพือ่ การจัดหาเงินทุนและการบริหาร
จัดการทางการเงินของโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ
โรงไฟฟ้าผูผ้ ลิตรายเล็กบริษทั ราชบุรเี วอลด์ โคเจนเนอเรชัน่
จ�ำกัด โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กบริษัท ผลิตไฟฟ้า
นวนคร จ�ำกัด โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลบริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ

4. การบริ ห ารเงิ น สดคงเหลื อ ของบริ ษั ท ฯ ภายใต้
บริษัทฯ มีการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อการบริหารการเงิน
กรอบการลงทุนระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ ให้ได้ประโยชน์
ให้ได้ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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สูงสุด โดยสามารถท�ำอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2556
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนต่อกลยุทธ์การลงทุนของ
ประมาณร้อยละ 3.194 ซึง่ สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง บริษัทฯ ที่มุ่งเน้นขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศมาก
(เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.070)
ยิ่งขึ้น ในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรโดยได้ก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์
5. การจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ เพิม่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดหาเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคลนอกเหนือจากแผนการพัฒนาประจ�ำปี
และการบริ ห ารภาษี โดยสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย ตามปกติแล้ว ยังมุง่ เน้นเพือ่ เตรียมความพร้อมของพนักงาน
การลงทุนของบริษัทฯ คือ กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก ในการไปท�ำงานในประเทศเป้าหมายการลงทุนของบริษทั ฯ
ในประเทศ กลุ ่ ม โรงไฟฟ้ า ประเภทพลั ง งานทดแทน ซึง่ นอกเหนือจากการให้ความรูค้ วามเข้าใจทางด้านเทคนิค
ในประเทศ กลุ่มโครงการในต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจ หรือความเชีย่ วชาญในงานแต่ละด้านแล้ว ยังครอบคลุมถึง
เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งติดตามกฎหมายภาษีอากรระหว่าง การให้ความรูด้ า้ นสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ประเทศที่บริษัทฯ มีเป้าหมายจะเข้าไปลงทุน เพื่อเป็น และวัฒนธรรมของแต่ประเทศและท้องถิน่ ด้วย เพือ่ เตรียม
ข้อมูลประกอบการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับ ความพร้อมทุกด้านให้แก่ทีมงาน
โครงการต่างๆ ในต่างประเทศ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินมาตรการด้านทรัพยากรบุคคลต่างๆ
เหล่านี้ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระบบการสรรหา การจ้าง
การสือ่ สารภายใน การพัฒนาค่านิยมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรทีต่ อบสนองต่อวิสยั ทัศน์และภารกิจของ
องค์กร ที่จะสามารถท�ำให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง
ของบริษทั ฯ เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และผลักดันให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน

การบริหารองค์กร
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
		 ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในธุรกิจพลังงานทีร่ นุ แรง
มากขึ้น โดยมีข้อจ�ำกัดจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
ทีม่ ที กั ษะและประสบการณ์ในธุรกิจด้านนีโ้ ดยตรง บริษทั ฯ
จึงต้องปรับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ สร้างแรงจูงใจ
และธ�ำรงรักษาบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์ และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และ
ได้ ด� ำ เนิ น การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเข้ า มาท� ำ การส� ำ รวจและ
พิจารณา เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้อยูใ่ นระดับ
ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน โดยเปรียบเทียบกับ
บริษัทชั้นน�ำภายในประเทศที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน
รวมทั้ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน เทียบเคียงกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อพิจารณาปรับปรุงไปในคราวเดียวกันด้วย

2. การบริหารส�ำนักงาน
		 บริ ษั ท ฯ ได้ ย ้ า ยที่ ตั้ ง ส� ำ นั ก งานมาอยู ่ เ ลขที่ 8/8
หมูท่ ี่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยบริหาร
จัดการอาคารด้วยการยึดมั่นหลักความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ พนักงาน ผู้ใช้อาคาร ผู้มาติดต่อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยเน้นการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม และกฎหมายการควบคุมการใช้
อาคารอย่างเคร่งครัด
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบาย ปรับปรุงโครงสร้าง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงหลักด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีแก่
ผู ้ ใ ช้ อ าคารในทุ ก ด้ า นอย่ า งจริ ง จั ง อาทิ ให้ มี ผู ้ แ ทน
ทุกสายงานร่วมคิด ร่วมท�ำ และร่วมรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพ
ของพนักงานและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้อาคารส�ำนักงาน
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ของบริษัทฯ และได้ด�ำเนินการตรวจสอบสภาพอาคาร
ให้มีความพร้อมใช้งานและความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้ ง ยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการด้ า นความปลอดภั ย ของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โครงการ “น�้ำประปาดื่มได้”
จัดโดยการประปานครหลวง ซึง่ เป็นโครงการเพือ่ ดูแลรักษา
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน�้ำประปาที่ใช้ในอาคาร
ให้มีความสะอาด และสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้อาคาร
โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองเมื่อวันที่ 27
มิถนุ ายน 2556 และโครงการ “มาตรฐานการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)” จัดโดย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองภายในปี 2557

เป้าหมายการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความ
ส�ำคัญใน 3 มิติหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิต
ไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับองค์กร ขณะเดียวกันก็
ให้ความส�ำคัญกับการรักษาประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าทุกแห่ง
ให้สามารถด�ำรงการผลิตไฟฟ้าตอบสนองความต้องการ
และเกื้อกูลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี
นอกจากนี้ ยังได้ให้ความส�ำคัญกับการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
ของอาคาร โดยมีมาตรการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า และการ 3,645 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ก�ำลังการผลิต
ติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ก�ำลัง
การผลิตติดตั้ง 1,400 เมกะวัตต์

ใช้นำ�้ ประปาอย่างประหยัด ผลการรณรงค์สามารถประหยัด
พลังงานได้กว่าร้อยละ 30 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
“ส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
ในอาคาร” จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประสบความ
ส�ำเร็จได้รับสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน”
และใบรับรอง ระดับที่ 1 ปี 2556 และยังคงเดินหน้าศึกษา
ข้อมูลและจัดท�ำมาตรการประหยัดพลังงานในระยะต่อไป
โดยได้ก�ำหนดเป็นแผนงานในปี 2557 เข้าร่วมเป็นอาคาร
อนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในปี 2556 ยังคงยึดมัน่

โรงไฟฟ้าทั้งสามแห่งนับเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ส�ำคัญ
ของประเทศมีก�ำลังการผลิตรวม 5,745 เมกะวัตต์ และ
ในปีที่ผ่านมาทั้งสามแห่งมีส่วนส�ำคัญในการรักษาความ
มั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศจากกรณีที่แหล่งผลิตก๊าซ
ธรรมชาติยานาดาและเยตากุน ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์หยุดการผลิตนอกแผนการหยุดซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี
ในเดือนเมษายนและธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของทุกภาคส่วนอยู่ในระดับสูง และหาก
โรงไฟฟ้าทัง้ สามแห่งไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าสูร่ ะบบไฟฟ้า
ของประเทศได้เนื่องจากขาดแคลนเชื้อเพลิง อาจจะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
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สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
ผลการด� ำ เนิ น งานปี 2556 บริ ษั ท ฯ ได้ จ ่ า ยภาษี
จากเงินได้เป็นจ�ำนวน 1,199.89 ล้านบาท และโรงไฟฟ้า
ราชบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ ยังได้
จ่ายเงินสมทบเข้าสูก่ องทุนพัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมเป็นเงิน
จ�ำนวน 140.94 ล้านบาท ซึง่ เงินจ�ำนวนนีน้ บั ว่ามีสว่ นส�ำคัญ
ในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและ
สังคมให้เจริญเติบโตต่อไป

ด้านสังคม
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ยังคงยึดมั่น
หลักการบรรษัทภิบาล ที่เน้นความเป็นธรรมและโปร่งใส
เป็นส�ำคัญ ขณะเดียวกันก็คำ� นึงถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียของบริษทั ฯ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจน
การดูแลชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจของ
บริษทั ฯ ด�ำเนินไปได้อย่างราบรืน่ และได้รบั การยอมรับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั้งสามแห่ง ได้มีการ
ออกแบบและใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ส ามารถใช้ เ ชื้ อ พลิ ง ผลิ ต
ไฟฟ้าได้ 2 ชนิด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลน
เชื้อเพลิง ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง
จึ ง ได้ ป รั บ การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง จากก๊ า ซธรรมชาติ ที่ เ ป็ น
เชื้อเพลิงหลักมาใช้น�้ำมันท�ำการผลิตไฟฟ้าแทน พร้อมทั้ง
ได้เลื่อนการหยุดซ่อมบ�ำรุงโรงไฟฟ้าตามแผนซ่อมบ�ำรุง
ด้ า นการดู แ ลชุ ม ชนและสั ง คม บริ ษั ท ฯ ยั ง คงเน้ น
ในช่วงเวลานัน้ ออกไป เพือ่ รักษาก�ำลังการผลิตในระบบไฟฟ้า
ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม ซึ่งใน
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
กระบวนการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าทัง้ สามแห่งยังได้เตรียมความพร้อม ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ด้านประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้า แก่โครงการ จึงท�ำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากชุมชน
สามารถเดินเครื่องได้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการสั่งการ และสามารถพัฒนาโครงการที่สร้างประโยชน์แก่สังคม
โดยโรงไฟฟ้าทุกแห่งได้ทดสอบประสิทธิภาพการเดินเครือ่ ง โดยรวมของประเทศได้ส�ำเร็จด้วยดี
ด้ ว ยน�้ ำ มั น ผ่ า นตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รณรงค์สร้างความตระหนักในการ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก�ำหนด พร้อมทัง้ จัดหาน�ำ้ มันส�ำรอง
อนุรกั ษ์พลังงานแก่ชมุ ชนและสังคม ด้วยการให้ความรูเ้ รือ่ ง
อย่างเพียงพอส�ำหรับการเดินเครื่องติดต่อกันด้วย
สภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการจัดท�ำแผนพลังงานชุมชน
ุ ค่าและ
การด�ำเนินงานดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและ โดยมุง่ หวังให้ชมุ ชนและสังคมใช้พลังงานอย่างรูค้ ณ
ประหยั
ด
ลดการผลิ
ต
ที
่
ก
่
อ
ให้
เ
กิ
ด
ก๊
า
ซคาร์
บ
อนไดออกไซด์
สังคมของประเทศ ทีส่ ามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรืน่
ขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ ก็ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น เลิ ศ ใน อันเป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อน โดยได้เริ่มด�ำเนินการ
การด� ำ เนิ น งาน ที่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การและรั ก ษา มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนและผู้น�ำชุมชน
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในช่วงเหตุการณ์ไม่ปกติไว้ได้ ที่ได้รับการอบรมให้ความรู้แล้วจ�ำนวน 1,332 คน และมี
เป็นอย่างดี อันเป็นการตอกย�้ำเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ 2 ต�ำบล คือ ต�ำบลท่าราบ อ�ำเภอเมือง และต�ำบลบ้านสิงห์
มุง่ มัน่ สร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร ควบคูไ่ ปกับ อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดท�ำแผนพลังงานชุมชน
การมีสว่ นร่วมเสริมความมัน่ คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ของต�ำบล ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงาน
ในฐานะองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบ ด้วยตระหนักว่าไฟฟ้าเป็น พลังงานจังหวัดราชบุรีต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีครัวเรือน
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จ� ำ นวน 172 ครั ว เรื อ นน� ำ ร่ อ งปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
การใช้พลังงาน และน�ำเทคโนโลยีพลังงานชุมชนมาใช้ในการ
ด�ำรงชีวติ ได้แก่ การเปลีย่ นหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัด
ไฟฟ้า การพัฒนาบ่อก๊าซชีวภาพใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม
การพัฒนาเตาอบแสงอาทิตย์ใช้ในการอบแห้งผลผลิตและ
อาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลครัวเรือน
น�ำร่องที่มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและปรับ
พฤติกรรมการใช้พลังงานตามโครงการแผนพลังงานชุมชน
ส่งผลให้การใช้ก๊าซหุงต้ม ถ่าน ฟืน และพลังงานไฟฟ้า
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต�ำบล
ท่าราบ

ต�ำบล
บ้านสิงห์

ปริมาณการใช้
พลังงาน
ปี 2556
ลดลงจาก
ปี 2555
เฉลี่ย 14.98%

ปริมาณการใช้
พลังงาน
ปี 2556
ลดลงจาก
ปี 2555
เฉลี่ย 7.75%

นอกจากนี้ โครงการแผนพลังงานชุมชน ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ที่ส่งผลต่อชุมชนและสังคม
ตามมาด้ ว ย โดยเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รพลั ง งานชุ ม ชน
ต�ำบลท่าราบและต�ำบลบ้านสิงห์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท�ำงาน ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินการ เพื่อร่วมกัน
ปรับปรุงแผนพลังงานชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ยิ่งขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังขยายแนวคิดพลังงานชุมชน
ไปยังป่าชุมชนในจังหวัดราชบุรี ที่เล็งเห็นประโยชน์และ
มีเป้าหมายการประหยัดพลังงานด้วยการน�ำประสบการณ์
ของอาสาสมัครพลังงานต�ำบลท่าราบ ต�ำบลบ้านสิงห์
เครือข่ายในจังหวัดราชบุรี และบ้านน�ำร่องจากโครงการ
ในปี 2555 ไปแลกเปลี่ยนกับป่าชุมชนเพื่อน�ำไปท�ำแผน
พลังงานชุมชนของแต่ละป่าชุมชนเพื่อพัฒนาสู่หมู่บ้าน
น�ำร่องในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าทุกแห่งได้ให้ความส�ำคัญ
กั บ ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มตามมาตรฐานสากล
ISO 14001 เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ามลสารจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง
ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ า อยู ่ ใ นระดั บ ที่
กฎหมายก�ำหนด กล่าวคือ เป็นระดับที่สามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
และสิง่ แวดล้อม ซึง่ จากการด�ำเนินงานทีเ่ ข้มงวดเป็นผลให้
โรงไฟฟ้ า ทุ ก แห่ ง สามารถควบคุ ม และจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ดีกว่ามาตรฐาน
ที่ ส� ำ คั ญ โรงไฟฟ้ า ทุ ก แห่ ง ยั ง มี ก ารรณรงค์ ป ระหยั ด
พลังงานภายในโรงไฟฟ้า เพื่อลดการผลิตไฟฟ้าที่จะก่อ
ให้เกิดมลสารจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
ราชบุรีที่เป็นโรงไฟฟ้าหลัก ได้ด�ำเนินโครงการประหยัด
พลังงานมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยสามารถลด
พลังงานไฟฟ้าได้ 67,259,650 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ค�ำนวณ
เป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 34,390 ตัน ที่ไม่มี
การปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ
นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มน�้ำหนักการลงทุน
โครงการด้านพลังงานทดแทน เพราะเป็นพลังงานทีส่ ะอาด
ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน และที่ส�ำคัญยังใช้ได้
ไม่มีวันหมด ช่วยให้ปริมาณพลังงานฟอสซิลคงเหลือใช้
ในอนาคตได้นานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมาย
การเพิม่ ก�ำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนเพิม่ ขึน้ จากเดิม
200 เมกะวัตต์ เป็น 500 เมกะวัตต์ ในปี 2556 บริษัทฯ
มีก�ำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศรวม 156.45 เมกะวัตต์ สามารถลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 230,855 ตันต่อปี
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ โครงการด้ า นพลั ง งาน
ทดแทนอย่างต่อเนื่องโดยจัดเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ซึ่งนอกเหนือจากเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว
ยั ง เป็ น การตอบสนองเป้ า หมายการจั ด การก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทฯ ด้วย โดยบริษัทฯ มี
แผนการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในอนาคตอีกหลาย
โครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานนอกกระบวนการผลิต บริษัทฯ
จัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดปัญหาการ ได้มงุ่ เน้นสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้เพือ่ รักษา
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใน แหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติ โดยได้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ร่วมมือกับกรมป่าไม้ดำ� เนินโครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดูแลรักษาป่าตามแนวทางป่าชุมชนของกรมป่าไม้
ซึ่งป่าชุมชนเป็นกลยุทธ์ที่กรมป่าไม้ใช้ขับเคลื่อนเพื่อรักษา
พื้นที่ป่าของประเทศให้คงอยู่อย่างน้อยร้อยละ 40 ของ
พื้นที่ทั้งหมด การด�ำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในปี 2556 ครอบคลุมพื้นที่ป่าชุมชน
จ�ำนวน 109,792.16 ไร่ ซึ่งมีศักยภาพสามารถกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 219,584.33 ตันต่อไร่ต่อปี และ
ยังมัน่ ใจได้วา่ พืน้ ทีป่ า่ จ�ำนวน 109,792.16 ไร่ จะยังคงความ
สมบูรณ์และคงอยูเ่ ป็นแหล่งอาหารและแหล่งน�ำ้ ของชุมชน
ที่มีการดูแลรักษาป่าอย่างเข้มแข็งสืบไป
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บริหารจัดการได้ ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการลงทุน
ในต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ก�ำหนดทิศทางการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืน ภายใต้โครงการ
พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ ที่ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งมู ล ค่ า (Valuefocused Strategy Development) เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนักลงทุนทั่วไป โดยได้วาง
โครงสร้างการลงทุนเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ ่ ม โรงไฟฟ้ า เชื้ อ เพลิ ง หลั ก ในประเทศ ได้แ ก่
โรงไฟฟ้ า ราชบุ รี โรงไฟฟ้ า ราชบุ รี เ พาเวอร์ โรงไฟฟ้ า
ไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้ า ประดู ่ เ ฒ่ า โรงไฟฟ้ า เสาเถี ย ร
โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กบริษัท ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ ลิตรายเล็ก
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากรายงาน
2. กลุม่ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
ความยั่งยืน ปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�ำแยกต่างหากจาก
รายงานประจ�ำปี 2556 และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ต้า
จ�ำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท โซล่า เพาเวอร์
www.ratch.co.th
(โคราช 3) จ�ำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ �ำคัญ และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด โรงไฟฟ้า
พลังงานลมห้วยบง 2 และห้วยบง 3 โรงไฟฟ้าชีวมวล
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการปรับโครงสร้างการลงทุน บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด และโครงการโรงไฟฟ้า
เพือ่ การเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ยัง่ ยืน และรองรับการขยายตัว พลังงานลมเขาค้อ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
ในอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจทีป่ รับปรุงใหม่
3. กลุ ่ ม โครงการในต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ โครงการ
ที่ก�ำหนดเป็นแผนงานระยะยาว 10 ปี (2557- 2566)
โรงไฟฟ้
าพลังน�ำ้ -น�ำ้ งึม 2 สปป.ลาว โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้
เป้าหมายเพิม่ ก�ำลังการผลิตของกลุม่ บริษทั ฯ ที่ 9,700 เมกะวัตต์
ในปี 2566 (จากแผนเดิม 7,800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2559) เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าทีล่ งทุนโดยบริษทั
โดยมุ่งเน้นการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศ ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ประเทศออสเตรเลีย
อาเซียน (AEC) และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น และแสวงหา
4. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการ
โอกาสลงทุนเพิม่ เติมภายในประเทศทัง้ ในรูปของการพัฒนา
โครงการใหม่และการเข้าซื้อกิจการ เน้นการใช้ทรัพยากร งานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เหมืองถ่านหิน
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ สร้างมูลค่า ธุรกิจซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ และเงินลงทุนอื่นๆ
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยรวม
การลงทุนในกลุม่ ธุรกิจดังกล่าวจะด�ำเนินการผ่านบริษทั ย่อย
ได้มกี ารปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่และก�ำหนด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน
แนวทางการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ มี ค วามชั ด เจน จ�ำกัด และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล คอร์ปอเรชัน่
ส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ� ำ กั ด โดยได้ เ ริ่ ม จั ด พอร์ ต สิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงสร้ า ง
มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะด้านการเงิน ส�ำหรับการลงทุนในอนาคต การลงทุนใหม่ ด้วยการทยอยด�ำเนินการโอนสินทรัพย์
ของบริษัทฯ จะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ทีล่ งทุนแล้วในปัจจุบนั ไปยังบริษทั ย่อยทัง้ สามแห่งดังกล่าว
ก็ เ ป็ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการระดมทุ น ที่ จ ะ โดยล�ำดับแรกได้ด�ำเนินการขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน
สามารถรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด จ�ำนวน 16,080,000 หุ้น
สามารถบริหารจัดการได้อย่างรอบคอบและเกิดความสมดุล คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 40 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ทั้ ง หมดใน
ระหว่างผลตอบแทนการลงทุนและความเสี่ยงที่สามารถ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด ให้แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้า

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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ราชบุรี จ�ำกัด ในราคาหุ้นละ 10 บาท ตามราคาทุน
ทีช่ ำ� ระแล้ว รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 160.80 ล้านบาท เมือ่ วันที่
4 ธันวาคม 2556 และล�ำดับถัดมา บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น
จ�ำกัด จ�ำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
40 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ทั้ ง หมดในบริ ษั ท ราชบุ รี เ วอลด์
โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด ให้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
จ�ำกัด ในราคาหุ้นละ 10 บาท ตามราคาทุนที่ช�ำระแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2557 การขายหุ้นให้บริษัทย่อยทั้งสองรายการดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการการลงทุน
และสอดคล้องกับการจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุม่ บริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ ดังนี้

ในการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์
จ�ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ได้จดทะเบียน
ยกเลิกบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ช�ำระบัญชียกเลิก
กิจการแล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงใน
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด ทัง้ นี้ เพือ่ ความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการและลดภาระค่าใช้จา่ ยด้านเอกสารและ
การจัดการ โดยการยกเลิกบริษทั ย่อยดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ แต่อย่างใด
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริค
เซอร์วิส จ�ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกับบริษัท
ชูบุอีเลคทริค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด สัดส่วน
ร้อยละ 50 เท่ากัน เพื่อให้บริการงานเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
ได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เพื่อลดทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท
จ�ำนวนหุ้นสามัญคงเดิมที่ 400,000 หุ้น และลดมูลค่า
หุน้ สามัญลงจากหุน้ ละ 100 บาท เป็นหุน้ ละ 50 บาท ทัง้ นี้
เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการทางการเงิน

วันที่ 14 มกราคม 2556 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
บริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ ้ น ทั้ ง จ� ำ นวน ได้ จ ดทะเบี ย น
จัดตัง้ บริษทั ย่อยในรูปบริษทั จ�ำกัด 4 บริษทั ได้แก่ บริษทั
บ้านบึง เพาเวอร์ จ�ำกัด บริษทั อีสเทิรน์ ไอพีพี จ�ำกัด บริษทั
อีสเทิรน์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด และบริษทั อยุธยา
เพาเวอร์ จ�ำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการยื่น
ข้อเสนอในการประมูล IPP ซึ่งต่อมาบริษัทฯ พิจารณา
ไม่เข้าร่วมการประมูล คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด จึงได้มีมติให้ด�ำเนินการยกเลิก
กิจการและช�ำระบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ดังกล่าว
ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การตามมติ
วันที่ 28 มกราคม 2557 บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
คณะกรรมการดังกล่าว
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้ด�ำเนินการ
ซือ้ หุน้ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด จ�ำนวน 17,119,000 หุน้ หรือ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ได้ดำ� เนินการขายหุน้ ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จ�ำนวน 208,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 26 ของจ�ำนวนหุ้น 21,323,495 เหรียญสหรัฐอเมริกา ท�ำให้บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน
ทั้ ง หมดในบริ ษั ท สุ โ ขทั ย เอ็ น เนอร์ ยี่ จ� ำ กั ด ในราคา บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด ผ่านบริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
หุน้ ละ 100 บาท ตามราคาทุนทีช่ ำ� ระแล้ว รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
20.80 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ซันไรซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม
บริษทั ฯ ได้ตดั จ�ำหน่ายค่าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้
น�้ำงึม 3 ของบริษัท ไฟฟ้า น�้ำงึม 3 จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ
วันที่ 17 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้อนุมัติเพิ่มทุน ถือหุน้ ร้อยละ 25 เป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาโครงการในปี
จดทะเบี ย นในบริ ษั ท อาร์ เ อช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 315 ล้านบาท เนือ่ งจากสัญญาพัฒนา
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (RHIC) จ�ำนวน 2,600 ล้านบาท โครงการดังกล่าวหมดอายุ และไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจ�ำนวน 260 ล้านหุ้น มูลค่า จากกระทรวงวางแผนและการลงทุนของ สปป.ลาว อันเป็นผล
หุน้ ละ 10 บาท และท�ำให้ทนุ จดทะเบียนของ RHIC เพิม่ ขึน้ มาจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการพัฒนาพลังงานภายใน
เป็น 7,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำไปใช้ ประเทศของ สปป.ลาว
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับ้สอนุอบบั
ญาต ญชีรับอนุญาต
รายงานของผู
เสนอ ผู้ถอื หุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตามลําดับ ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่นๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ ยงดังกล่าวผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิ จการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หารรวมทั้งการประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม
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ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3565
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ 2557

2
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บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)น
และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(บาท)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุน

6
7
5, 8
8

7,437,781,554
1,966,633,673
8,336,744,802
164,008,077
299,035,378
85,546,015
-

8,260,581,184
5,671,598,422
3,822,870,739
390,058,347
175,263,035
65,436,380
100,278,090

3,156,970,682
485,261,904
33,068,968
98,090,518
3,360,000,000

1,087,815,819
4,534,598,422
64,672,920
110,586,986
2,500,278,090

5
7
9

2,541,481,202
68,464,065
20,899,694,766

62,500,000
211,164,272
2,174,372,626
100,458,888
21,034,581,983

38,017,056
7,171,409,128

62,500,000
70,323,132
8,430,775,369

5
5, 10
5, 11
5, 11
12
7
5
7
13

14,104,003,823
957,627,796
62,299,900
3,120,895,934
41,845,678,686
309,207,570
763,742,443
4,968,688,616
141,025,159
1,730,387,760
68,003,557,687

13,909,641,259
681,035,858
50,656,049
2,879,221,390
3,137,921,057
46,227,736,053
305,389,850
752,913,124
5,667,820,404
129,882,869
2,033,960,411
75,776,178,324

27,582,160,558
4,918,989,306
764,604,000
62,299,900
123,000,000
1,172,862,000
870,423,349
305,389,850
669,672,957
15,825,296
282,207,700
36,767,434,916

1,129,408
24,982,160,558
4,587,285,500
699,832,339
50,656,049
150,000,000
1,093,942,800
910,858,047
305,389,850
668,900,933
13,462,696
607,659,193
34,071,277,373

88,903,252,453

96,810,760,307

43,938,844,044

42,502,052,742

5
5

วัสดุสาํ รองคลัง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้อื่นระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในกิจการอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ระยะยาวอื่นจากการขายเงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินสําหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

14
14
15
16

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)น
และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตว๋ั เงินจ่าย
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

17
17
5
5, 18

8,224,215,414
1,550,000,000
42,376,952
6,926,973,720
788,085,398

900,000,000
1,800,000,000
112,257,949
6,958,465,483
849,424,301

17
17

4,960,006,969

285,981,300
3,936,858,576

17

1,515,121
225,772,399
232,079,469
22,951,025,442

1,009,072
316,666,307
77,385,199
15,238,048,187

49,458,373
254,180,832

43,556,469
334,860,934

5
17
17
17
15
19

1,186,296,943
1,154,384,059
5,384,766,582
3,554,063
1,942,951,121
92,276,061
649,135,223
10,413,364,052
33,364,389,494

1,358,280,353
12,546,593,214
10,972,910,967
943,151
2,185,544,715
84,716,620
692,072,366
27,841,061,386
43,079,109,573

1,200,000,000
73,441,754
1,273,441,754
1,527,622,586

1,200,000,000
61,987,262
1,261,987,262
1,596,848,196

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

204,722,459
-

291,304,465
-

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

20

21

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14,500,000,000

14,500,000,000

14,500,000,000

14,500,000,000

14,500,000,000
1,531,778,000

14,500,000,000
1,531,778,000

14,500,000,000
1,531,778,000

14,500,000,000
1,531,778,000

1,450,000,000
38,029,422,776
(810,217,854)
54,700,982,922
837,880,037
55,538,862,959
88,903,252,453

1,450,000,000
35,134,072,841
350,139,145
52,965,989,986
765,660,748
53,731,650,734
96,810,760,307

1,450,000,000
24,927,485,702
1,957,756
42,411,221,458
42,411,221,458
43,938,844,044

1,450,000,000
23,423,426,546
40,905,204,546
40,905,204,546
42,502,052,742

29

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
กําไรจากการยกเลิกสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
กําไรจากการจําหน่ายลูกหนี้ระยะยาวอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
และบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) กลับรายการ
กําไรสํ าหรับปี

5
5
5
5
5
5
7
23
7
5, 24
5, 27
11

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

(บาท)
50,612,426,807 55,365,398,060
(43,327,251,288) (47,269,494,929)
7,285,175,519
8,095,903,131
237,238,817
225,935,138
388,922,652
220,902,845
188,314,482
5,183,975,530
411,354,161
603,132,032
273,808,819
407,568,168
226,848,257
49,794,289
783,678,571
1,069,442,446
645,830,339
(1,761,903,067) (1,518,068,052) (1,144,183,265)
704,113,765
798,048,594
89,658,530
(1,633,389,718) (2,400,016,000)
(48,780,000)
958,473,997
7,475,364,826
(1,293,733,237)
6,181,631,589

750,600,687
8,823,819,286
(887,235,560)
7,936,583,726

(1,374,146,566)
176,717,520
93,635,108

(45,997,970)
698,667,109
(99,762,538)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

5,813,383
(1,097,980,555)
5,083,651,034

552,906,601
8,489,490,327

1,957,756
1,957,756
4,797,516,912

4,765,772,232

ส่ วนของกําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของ
ส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี

6,186,849,935
(5,218,346)
6,181,631,589

7,726,269,619
210,314,107
7,936,583,726

4,795,559,156
4,795,559,156

4,765,772,232
4,765,772,232

ส่ วนของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมที่เป็ นของ
ส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

5,026,492,936
57,158,098
5,083,651,034

8,301,659,988
187,830,339
8,489,490,327

4,797,516,912
4,797,516,912

4,765,772,232
4,765,772,232

4.27

5.33

3.31

3.29

28

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของเงินลงทุนระยะยาว
(ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) กลับรายการ

4,793,196,555
2,362,601
4,795,559,156

296,644,247
4,952,889,395
320,827,003
26,937,712
(730,881,407)
12,933,056
(49,193,301)

-

4,830,156,705
(64,384,473)
4,765,772,232

-

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการ
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
14,500,000,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

31

14,500,000,000

รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้าของที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ผ้ ถู อื หุ้น
เงินลงทุนเพิ่มส่วนของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ผ้ ถู อื หุ้น

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว

1,531,778,000

1,450,000,000

-

-

-

-

-

1,450,000,000

-

1,531,778,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

7

35,134,072,841

7,726,269,619
7,726,269,619

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)
(3,262,500,000)

30,670,303,222

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

(167,563,822)

(23,514,202)
(23,514,202)

-

-

(144,049,620)

611,338,075

698,667,109
698,667,109

-

-

(87,329,034)

ผลต่างจากการเปลี่ยน
ผลต่างจากการ แปลงในมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่างบการเงิน ของเงินลงทุนเผื่อขาย
(บาท)

(93,635,108)

(99,762,538)
(99,762,538)

-

-

6,127,430

ภาษีเงินได้ของ
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

350,139,145

575,390,369
575,390,369

-

-

(225,251,224)

รวมองค์ประกอบ
อื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

52,965,989,986

7,726,269,619
575,390,369
8,301,659,988

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)
(3,262,500,000)

47,926,829,998

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่

765,660,748

210,314,107
(22,483,768)
187,830,339

20,182,431

20,182,431
20,182,431

557,647,978

ส่วนของ
ส่ วนได้เสียที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุม

53,731,650,734

7,936,583,726
552,906,601
8,489,490,327

(3,242,317,569)

20,182,431
(3,262,500,000)
(3,242,317,569)

48,484,477,976

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ น้

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

รายงานประจ�ำปี
2556

30

14,500,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี

-

-

31

14,500,000,000

รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินลงทุนเพิ่มส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น

สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชําระแล้ว

1,531,778,000

1,450,000,000

-

-

-

-

-

1,450,000,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

38,029,422,776

6,186,849,935
6,186,849,935

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)
(3,291,500,000)

35,134,072,841

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

-

1,531,778,000

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น

และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
บริษัท ผลิ่ยตนแปลงส่
ไฟฟ้วานของผู
ราชบุ
งบแสดงการเปลี
้ ถือร
หุ้นีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

8

(1,604,086,832)

(1,436,523,010)
(1,436,523,010)

-

-

(167,563,822)

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน

788,055,595

176,717,520
176,717,520

-

-

611,338,075

5,813,383

5,813,383
5,813,383

-

-

-

กําไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลักการ
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลต่างจากการเปลี่ยน
แปลงในมูลค่ายุติธรรม
สําหรับโครงการ
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
(บาท)

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

-

93,635,108
93,635,108

-

-

(93,635,108)

ภาษีเงินได้ของ
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

(810,217,854)

(1,160,356,999)
(1,160,356,999)

-

-

350,139,145

รวมองค์ประกอบ
อื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

54,700,982,922

6,186,849,935
(1,160,356,999)
5,026,492,936

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)
(3,291,500,000)

52,965,989,986

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

837,880,037

(5,218,346)
62,376,444
57,158,098

15,061,191

15,061,191
15,061,191

765,660,748

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุม

55,538,862,959

6,181,631,589
(1,097,980,555)
5,083,651,034

(3,276,438,809)

15,061,191
(3,291,500,000)
(3,276,438,809)

53,731,650,734

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

31

-

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

-

-

14,500,000,000

9

1,531,778,000

1,450,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1,450,000,000

-

-

-

1,531,778,000

-

14,500,000,000

รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรร
ส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
31

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

23,423,426,546

4,765,772,232
4,765,772,232

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)

21,920,154,314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,905,204,546

4,765,772,232
4,765,772,232

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)

39,401,932,314

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมองค์ประกอบ
กําไรขาดทุน
รวมส่ วนของ
ทุนสํารอง
อื่นของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(บาท)

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

บริษษัทัท ผลิ
ากัดด(มหาชน)
บริ
ผลิตตไฟฟ
ไฟฟ้้ าราชบุ
าราชบุรรีโีโฮลดิ
ฮลดิง้ ้งจํจ�ำกั
(มหาชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ อย่ยอย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รายงานประจ�ำปี
2556

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14,500,000,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

10

1,531,778,000

-

-

-

-

1,531,778,000

-

14,500,000,000

-

31

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรร
ส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

บริ
ษัท ผลิตไฟฟ้ย่ านแปลงส่
ราชบุรีโฮลดิ
้ง จ�ำกั้ถดอื หุ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
วนของผู
้น

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย วนของผู้ถือหุ้น

1,450,000,000

-

-

-

-

1,450,000,000

24,927,485,702

4,795,559,156
4,795,559,156

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)

23,423,426,546

1,957,756

1,957,756
1,957,756

-

-

-

-

1,957,756

1,957,756
1,957,756

-

-

-

-

42,411,221,458

4,795,559,156
1,957,756
4,797,516,912

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)

40,905,204,546

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมองค์ประกอบ
กําไรขาดทุน
รวมส่ วนของ
ทุนสํารอง
อื่นของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(บาท)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

33

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

34

บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงินสด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2556

2555

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเผื่อวัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินปั นผลรับ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
กําไรจากการจําหน่ายลูกหนี้ ระยะยาวอื่น
ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายวัสดุสาํ รองคลัง
กําไรจากการยกเลิกสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(กลับรายการ)
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายต้นทุนพัฒนาโครงการและอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนี ส้ ิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ การค้ากิจการอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้ อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ อื่น
วัสดุสาํ รองคลัง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) ในกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6,181,631,589

7,936,583,726

4,795,559,156

4,765,772,232

3,416,410,698
307,112,592
(411,354,161)
1,633,389,718
46,671,121
15,155,956
(323,656,466)
(220,902,845)
(645,830,339)
19,280,995
6,643,146
15,495,789
(958,473,997)
1,293,733,237
(1,133,061)
283,930,476
10,658,104,448

3,498,583,455
336,703,950
(603,132,032)
2,400,016,000
58,982,997
(736,528,004)
(188,314,482)
(783,678,571)
13,194,662
25,487,523
(1,069,442,446)
15,138,483
(750,600,687)
887,235,560
(1,989,810)
11,038,240,324

84,625,258
1,565,128
(273,808,819)
48,780,000
15,445,950
(84,483,535)
(5,183,975,530)
169,670
11,340,174
(2,362,601)
(761,293)
277,651,438
(310,255,004)

31,299,915
2,294,744
(320,827,003)
49,193,301
(18,015,551)
(4,952,889,395)
13,258,290
11,465,240
64,384,473
(1,989,809)
(356,053,563)

(4,513,874,064)
194,092,155
(44,042,320)
(103,830,776)
(465,403,757)
(52,156,534)
(69,880,997)
(15,953,353)
123,282,797
152,267,784
5,862,605,383
(1,393,986,295)
4,468,619,088

(1,482,427,453)
(46,312,209)
(19,235,709)
42,536,523
(172,230,298)
(270,110,120)
(34,056,035)
2,382,174,965
29,021,444
(224,085,433)
11,243,515,999
(1,642,366,367)
9,601,149,632

(29,053,659)
49,075,649
(7,035,157)
7,404,292
2,069,412
(287,794,467)
(9,984,193)
(297,778,660)

11,527,697
23,671,780
(125,146,287)
(8,215,054)
22,505,112
(431,710,315)
(12,548,317)
(444,258,632)

11
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บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงินสด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2556

2555

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินรับ (จ่าย) สุ ทธิ ในเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินรับ(จ่าย)สุ ทธิ ในเงินลงทุนระยะยาว
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินจ่ายสุ ทธิ ในเงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ ระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากลูกหนี้ อื่นจากการขายเงินลงทุน
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการอื่น

286,491,405
1,198,528,297
(445,845,998)
6,176,780
(27,874,079)
3,756,097,810
(23,000,000)
8,960,000,000
(9,174,646,035)
62,500,000
3,518,058,536
350,277,499
20,800,000
(133,520,000)
(64,771,661)
(11,643,851)

361,441,727
962,777,287
(938,250,671)
218,543
3,167,366,428
(7,267,209)
(2,805,189,113)
368,000,000
643,251,000
(804,838,397)
(104,191,025)
(2,781,918,143)
(507,020,830)
(342,770,299)
-

323,475,985
5,183,975,530
(132,738,600)
25,000
(2,337,152)
4,100,097,810
(23,000,000)
8,000,000,000
(9,174,646,035)
62,500,000
(2,600,000,000)
160,800,000
(115,420,000)
(64,771,661)
(11,643,851)

322,713,170
7,494,120,046
(451,026,242)
6,830,131
(313,830)
(1,832,608,613)
368,000,000
(150,000,000)
1,800,000,000
(4,304,191,025)
4,410,052,940
(2,028,407,323)
(3,802,500,000)
(466,220,830)
(342,770,299)
-

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

8,277,628,703

(2,788,390,702)

5,706,317,026

1,023,678,125

รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงินสด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2556

2555

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ ตว๋ั เงินจ่าย
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเจ้าหนี้ ตวั๋ เงินจ่าย
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ไถ่ถอนหุน้ กู้

(1,867,748,460)
15,061,191
(3,290,737,147)
3,000,000,000
13,160,718,504
2,945,950,000
(3,250,000,000)
(6,424,227,960)
(1,841,870)
(58,170,400)
(13,474,509,750)
(3,939,900,000)

(2,412,194,763)
20,182,431
(3,262,002,373)
2,300,000,000
14,540,000,000
(500,000,000)
(13,640,000,000)
(1,433,698)
(64,851,345)
(2,542,915,200)
(3,663,300,000)

(48,646,356)
(3,290,737,147)
-

(49,326,945)
(3,262,002,373)
3,200,000,000
(3,200,000,000)
-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(13,185,405,892)

(9,226,514,948)

(3,339,383,503)

(3,311,329,318)

(439,158,101)
8,260,581,184

(2,413,756,018)
10,698,628,906

2,069,154,863
1,087,815,819

(2,731,909,825)
3,819,725,644

(383,641,529)

(24,291,704)

7,437,781,554

8,260,581,184

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือในระหว่างงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,156,970,682

1,087,815,819

รายการทีส่ ําคัญทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ได้โอนค่าพัฒนาโครงการ เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเป็ นจํานวนเงิน 392.53 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ

สารบัญ

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้า
วัสดุสาํ รองคลัง
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในกิจการอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนเกินทุนและสํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
กําไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กําไรต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
14

33
34
35

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้

15

รายงานประจ�ำปี
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ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจ่ ด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2543
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (“กฟผ.”) ( ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 45) ซึ่ ง
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษ ทั ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี่ ย วกับ การลงทุ น ในบริ ษ ทั ที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการผลิ ต และจํา หน่ า ยพลัง งานไฟฟ้ า
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด

บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
บริ ษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด
(อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี)
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
พัฒนาและดําเนินการ
โรงไฟฟ้ าและลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ า
บริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
16

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2556

2555

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

สปป.ลาว

99.99

99.99

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(มอริ เชียส) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(สิ งคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด
RATCH-Australia Corporation
Limited and its subsidiaries

บริ ษทั บ้านบึง เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์
เจนเนอเรชัน่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ

ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ า
บริ ก า ร เ ดิ น เ ค รื่ อ ง แ ล ะ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า

ประเทศไทย

2556
99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ าใน
ต่างประเทศ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ าใน
ต่างประเทศ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยว
กับพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
พัฒนาและดําเนินการ
โรงไฟฟ้ าและลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศมอริ เชียส

100

100

ประเทศสิ งคโปร์

100

100

ประเทศไทย

55.18

55.18

ประเทศไทย

55.18

55.18

ประเทศออสเตรเลีย

80

80

ประเทศไทย

99.99

-

ประเทศไทย

99.99

-

ประเทศไทย

99.99

-

17

2555
99.99

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

40

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ชูบุราชบุรี
อีเลคทริ คเซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า หงสา จํากัด
บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 2 จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 3 จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช3) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช4) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
บริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยว
กับพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ายถ่านหิ น
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
18

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2556

2555

ประเทศไทย

50

50

ประเทศไทย

25

25

ประเทศไทย

50

50

ประเทศไทย

33.33

33.33

สปป.ลาว

40

40

สปป.ลาว
สปป.ลาว

37.50
25

37.50
25

สปป.ลาว

25

25

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

49

49

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40

40

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด

ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล
บริ ษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
พัฒนาและดําเนินการใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
พลังงานไฟฟ้ า
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
บริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า

2

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง
ประเทศกัมพูชา

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
50

50

ประเทศไทย
ประเทศไทย

40
25

40
51

สปป.ลาว

25

25

ประเทศไทย

45

-

ประเทศไทย

20

20

ประเทศไทย

20

20

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศสภาวิชาชี พหลายฉบับ ซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

19

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

42

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

เรื่ อง
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ส่ วนงานดําเนินงาน

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นนั้น มีผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี ของกลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สภาวิชาชีพ
บัญชีได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 35
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
(ค) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท
(ง) การประมาณการและใช้ วจิ ารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที่
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

20

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

43

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32
3

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การตีมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

ก) ภาพรวม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ และ
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีดงั ที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เปลี่ยนนโยบายการ
บัญชีดงั นี้




การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การนําเสนอข้อมูลส่ วนงานดําเนินงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ถือปฏิบตั ิได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3(ข) ถึง 3(ง) สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั ไม่มีผลกระทบต่อนโยบาย
การบัญชี ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ข) การบัญชีสําหรั บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับความช่ วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 กําหนดให้กิจการแสดงเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยนําเงินอุดหนุ นดังกล่าวมาแสดงหักจากมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ หรื อ บันทึกเป็ นรายได้รอการรับรู ้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เลือกนําเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่มาตรฐานการบัญชีมีผลบังคับใช้เป็ นรายได้รอ
การรับรู ้
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ค) การบัญชีเกีย่ วกับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่ อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที่ใช้ในการรายงาน
ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 21 กําหนดให้กิจการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและแปลงค่ารายการที่เป็ นสกุลต่างประเทศ
ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
21 ซึ่ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ให้คาํ นิ ยามสําหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนื อจาก
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ
ผูบ้ ริ หารกําหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 21 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระสําคัญ
ต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน และ กําไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ง) การนําเสนอข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กําหนดให้กิจการนําเสนอการรายงานข้อมูลส่ วนงานตามมุมมองของ
ผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ ขอ้ มูลส่ วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วน
งานดังกล่าว ที่ผา่ นมากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั นําเสนอข้อมูลส่ วนงานตามส่ วนงานธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14
เรื่ อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
การเปลี่ยนแปลงการนําเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนงานนี้มีผลกระทบต่อการนําเสนอข้อมูลส่ วนงาน (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 22) ซึ่งส่ วนงานใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 มีดงั นี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
กลุ่มธุรกิจบริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
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4

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชี ที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงิ นทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
การควบคุ ม หมายถึ ง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของกิ จการเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องนําสิ ทธิ ในการ
ออกเสี ยงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การ
กําหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่ งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจ
เข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ ที่ได้มา และ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่าย
ชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้
ยังรวมถึ งมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น และมูลค่าของโครงการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ออกแทน
โครงการของผูถ้ ูกซื้ อเมื่อรวมธุ รกิจ หากการรวมธุ รกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั และผูถ้ ูกซื้ อ ให้ใช้ราคาที่ต่าํ กว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลค่า
องค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อ ที่รับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
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กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่เกิดขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิจ เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าที่ปรึ กษาอื่น ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์
จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
นโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจําเป็ น เพื่อให้เป็ นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริ ษทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม แม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะ
ทําให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว
การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยูเ่ มื่อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการออกเสี ยงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ
20 ถึง ร้ อยละ 50 กิจการที่ควบคุมร่ วมกันเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการควบคุมการดําเนิ นงานตามที่
ตกลงไว้ในสัญญา และในการตัดสิ นใจทางการเงินและการปฏิบตั ิการเชิงกลยุทธ์ตอ้ งได้รับความเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย (เงินลงทุนตามวีธี
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ที่ถูกลงทุน) โดยรับรู ้รายการเริ่ มแรกด้วยราคาทุนรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อที่เกิดจาก
การทํารายการดังกล่าว
งบการเงินรวมได้รวมส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ที่ถูกลงทุนภายหลังจาก
การปรับปรุ งนโยบายการบัญชี ให้เป็ นนโยบายเดี ยวกันกับของกลุ่มบริ ษทั นับจากวันที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ
จนถึงวันที่การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญนั้นสิ้ นสุ ดลง เมื่อส่ วนแบ่งผลขาดทุนที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับมีจาํ นวนเกินกว่า
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ที่ไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกทอนลงจนเป็ นศูนย์ และจะ
ไม่รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้องจ่ายเงินเพื่อชําระ
ภาระผูกพันแทนในนามของผูถ้ ูกลงทุน
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การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงิ นลงทุนเท่าที่ กลุ่ มบริ ษทั มี ส่วนได้เสี ยใน
กิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่
เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั แต่ผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนี้จะรับรู ้เข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
 ตราสารทุนที่ ถือไว้เพื่อขาย (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ เคยรั บรู ้ เข้ากําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่ไปเข้ากําไรหรื อขาดทุน)
 หนี้ สินทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานในต่างประเทศ เฉพาะส่ วนที่มี
ประสิ ทธิผล หรื อ
 การป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด เฉพาะส่ วนที่มีประสิ ทธิผล
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หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่ วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ/วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เมื่อมีการชําระหนี้รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้
คาดหมายว่าจะมีแผนการชําระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนจากรายการทางการเงิ นดังกล่าว จะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ และรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผู ้
ถือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เครื่องมือทางการเงินทีเ่ ป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้
เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุ พนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่ อนไขการกําหนดให้เป็ นเครื่ องมื อป้ องกันความเสี่ ยงถื อ เป็ น
รายการเพื่อค้า
บริ ษทั ใช้เครื่ องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เครื่ องมือ
ที่ใช้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งไม่ได้มีการรับรู ้ในงบการเงิน ณ วันที่ทาํ
สัญญา
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สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการป้ องกันบริ ษทั จากความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรื อหนี้สินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศจะต้องจ่ายชําระ จํานวนเงินของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงที่ได้รับหรื อต้องจ่าย
ชําระจะนําไปหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
รายการกําไรและขาดทุนจึงนํามาหักกลบลบกันเพื่อการเสนอรายงานและจะไม่รับรู ้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนี ยมที่
เกิ ดขึ้ นจากการทําสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า จะรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยกและออมทรัพย์ และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง

(จ)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้ จะถูกตัดจําหน่ ายบัญชี เมื่อทราบว่าเป็ นหนี้ สูญ

(ฉ) วัสดุสํารองคลัง
วัสดุสาํ รองคลังแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผือ่ วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
วัสดุสาํ รองคลังประกอบด้วย นํ้ามันเชื้อเพลิง และวัสดุสาํ รองซึ่งเป็ นวัสดุที่ใช้สาํ หรับอุปกรณ์เฉพาะในโรงไฟฟ้ า
ต้นทุนของวัสดุสาํ รองคลังคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนวัสดุสาํ รองคลังประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ หรื อ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้วสั ดุสาํ รองคลังอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั
การตั้งสํารองค่าเผื่อวัสดุสาํ รองคลังล้าสมัยคํานวณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ของวัสดุสาํ รองคลังโดยวิธีเส้นตรง
เพื่อลดราคาตามบัญชีของวัสดุสาํ รองคลังตามอายุที่เหลือของโรงไฟฟ้ า
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(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บันทึก
บัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม
ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่ น
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ซ่ ึงกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด เงิน
ลงทุนที่ถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่าง
ราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ตลอดอายุของตราสารหนี้ ที่
เหลือ
ตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือไว้จนครบกําหนด
จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และ
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงิน
บันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
โดยตรงเข้าในกําไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
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การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสม จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่ก ลุ่ มบริ ษทั /บริ ษ ทั จํา หน่ า ยบางส่ ว นของเงิ น ลงทุ นที่ เ หลื อ อยู่ การคํา นวณต้นทุ น สํา หรั บ เงิ น ลงทุ น ที่
จําหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั คงถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด
(ซ) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์
นั้นอยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื นอกจากนี้ตน้ ทุนอาจรวมถึงกําไรหรื อขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับเครื่ องมือ
ที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธ์ซอฟแวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธ์ซอฟแวร์ น้ นั ลิขสิ ทธ์ซอฟแวร์ ดงั กล่าว
เป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรายได้อื่นในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อสิ นทรัพย์
ที่ตีราคาถูกขาย จํานวนเงินที่บนั ทึกอยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
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สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ
ให้จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น อุ ปกรณ์ ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่ าการเงิ นบันทึ กเป็ นสิ นทรั พ ย์ด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า หักด้วยค่าเสื่ อม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะหัก
จากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นในการซ่ อมบํารุ งอาคารและอุ ปกรณ์ที่เกิ ดขึ้นเป็ นประจําจะรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อ
เกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
โรงไฟฟ้ าและระบบส่ งพลังงานไฟฟ้ า
อุปกรณ์สาํ หรับโรงไฟฟ้ า
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิตและบํารุ งรักษาและอุปกรณ์โรงไฟฟ้ าพลังงานลม
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
30

8-25
4-25
5
20-40
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ) สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความ
นิยมได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4(ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่ นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่า ตัด จํา หน่ ายรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิธี เ ส้ น ตรง ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้อ นรู ปแบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวม
ค่าความนิยม โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
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ค่าลิขสิ ทธิซอฟท์แวร์
ค่าสิ ทธิ ในการเชื่อมโยงระบบจําหน่ายไฟฟ้ า
สิ ทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า

3-10 ปี
8 ปี
20-25 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ดขึ้น ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นของการพัฒนาโครงการรั บรู ้ เป็ น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าโครงการนั้นจะประสบความสําเร็ จ โดยจะประเมินความ
เป็ นไปได้ท้ งั ในเชิ งพาณิ ชย์และทางเทคโนโลยี และต้นทุนดังกล่าวบันทึกได้ไม่เกิ นจํานวนที่สามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ ส่ วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการพัฒนาโครงการที่ได้รับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่ อนไม่สามารถรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์ในงวดถัดไป การทยอยตัดจําหน่ ายต้นทุนการพัฒนา
โครงการที่บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์จะเริ่ มต้นเมื่อเริ่ มดําเนิ นกิจการในเชิงพาณิ ชย์ โดยตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของการพัฒนานั้น
(ฎ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
สู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้นๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
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การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของหลักทรั พย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดและลู กหนี้ ที่บนั ทึ กโดยวิธีราคาทุนตัด
จําหน่ าย คํานวณโดยการหามูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงิ นสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง สําหรับลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้ โดยตรงในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูก
รับรู ้โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรั บปรุ งกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฏ) หนี้สินทีม่ ีภาระดอกเบีย้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย บันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึก
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่ มแรกและยอดหนี้เมื่อ
ครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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(ฐ)

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฑ) ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิ นเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่ งกิ จการจ่ายสมทบเป็ นจํานวนเงิ นที่
แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่ งแยกต่างหาก (“กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ”) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ ายสมทบเพิ่มเติ ม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
พนักงานทํางานให้
ผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน
ภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในปัจจุบนั และงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์น้ ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั และ
สุ ทธิ จากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อัตราคิดลดเป็ นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งมี
ระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั โดยคํานวณตามวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
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(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัว
ขึ้นอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก
จ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต
โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั
ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
(ณ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
รายได้ ค่าขายไฟฟ้ า
รายได้ค่าขายไฟฟ้ าตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ ประกอบด้วยรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและ
ค่าพลังงานไฟฟ้ า รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็ นจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและส่ วนลดและรับรู ้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
ในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ซึ่ งเงื่ อนไขที่ สําคัญจะสัมพันธ์กบั ชั่วโมงพร้ อมจ่ ายตามสัญญา รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้ า
คํานวณจากปริ มาณไฟฟ้ าที่จ่ายจริ งกับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าในเดือนนั้นๆ ซึ่ งอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงของราคา
ก๊าซธรรมชาติตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
รายได้จากการขายไฟฟ้ านอกเหนือจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าข้างต้นจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนตามจํานวนหน่วยวัดที่
ส่ งด้วยอัตราที่กาํ หนดไว้
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะ
เพื่อให้เกิ ดสัญญาเช่ ารั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่ าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่ าที่ อาจเกิ ดขึ้ นรั บรู ้ เป็ นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
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ดอกเบีย้ รั บ รายได้ อื่น และเงินปั นผลรั บ
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปั นผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนใน
วันที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(ด) ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้อง
นํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่า
เป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่
กับการใช้สินทรั พย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรั พย์ ถ้าทําให้กลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และ
ส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ให้รับรู ้ สินทรัพย์และหนี้ สินในจํานวนที่เท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และ
ต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ มื และประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไป
และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปั นผลของ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้ สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน หรื อขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนื อลูกหนี้ การค้า) และขาดทุนจากเครื่ องมือ
ป้ องกันความเสี่ ยง รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ มื ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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ค่ าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนี ยมการจัดหาเงินกูย้ ืมรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกราคาทุน และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัด
จํา หน่ า ยคํา นวณโดยวิ ธี อ ัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง ตลอดอายุข องสั ญ ญาเงิ น กู้ยืม ระยะยาว โดยบัน ทึ ก เป็ นต้น ทุ น
โรงไฟฟ้ าตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และบันทึกในงบกําไรขาดทุนหลังจากการก่อสร้างสิ้ นสุ ด ค่าธรรมเนียมการ
จัดหาเงินกูย้ มื ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนเงินกูย้ มื โดยแสดงเป็ นรายการหักจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ค่ าใช้ จ่ายอื่ น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บนั ได้แ ก่ ภ าษี ที่คาดว่าจะจ่ ายชําระหรื อได้รั บชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุ น
ประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้น ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจํานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ ไม่ ใช่ การรวมธุ ร กิ จและรายการนั้นไม่ มีผลกระทบต่ อกําไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริ ษทั
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่
รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องคํานึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ ายเพียงพอสําหรั บภาษีเงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่
มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิน
ได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อ มี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ถ) กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
(ท) ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้น
จากส่ วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

5

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญ
ต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อยูภ่ ายใต้
การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจ
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ไทย
ไทย

บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
บริ ษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด
บริ ษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
สปป.ลาว
ไทย

บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(มอริ เชียส) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(สิ งคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

มอริ เชียส

บริ ษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

ไทย
ไทย

สิ งคโปร์
ออสเตรเลีย
ไทย
39

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่ วมกัน
กับบริ ษทั
เป็ นบริ ษัท ย่ อ ย บริ ษัท ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ99.99
และมีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ถือหุน้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ถือหุน้ ร้อยละ 80
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 55.18

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ
บริ ษทั บ้านบึง เพาเวอร์ จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ไทย

บริ ษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จํากัด

ไทย

บริ ษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์
เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วิส จํากัด

ไทย

บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด

ไทย

บริ ษทั เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด

ไทย

ไทย

บริ ษทั ไฟฟ้ า หงสา จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 3 จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด

ไทย

บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด

ไทย

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด

ไทย
40

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 99.99
เป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ของบริ ษ ทั ย่อ ย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 50
เป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ของบริ ษ ทั ย่อ ย
ทางอ้อม บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ ร้อยละ 25
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 50
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 33.33
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 37.50
เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน
กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ วมกัน ของบริ ษัท ถื อ หุ ้ น
ร้อยละ 75
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 25
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ของบริ ษ ทั ย่อ ย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 49
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ไทย

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด

ไทย

บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด

ไทย

บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด

ไทย

บริ ษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ไทย

บริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด

กัมพูชา

บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
Transfield Services Limited

ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ไทย
ไทย
ออสเตรเลีย

ไทย

41

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 25
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 45
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 25
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 50
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 20
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 20
เป็ นกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น ของบริ ษัท ย่ อ ย
ทางอ้อ ม โดยถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ทั ย่อ ยทางอ้อ ม
ร้อยละ 20
บุ ค คลที่ มี อ ํา นาจและความรั บ ผิ ด ชอบการ
วางแผน สั่ง การและควบคุ ม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ของกิ จการไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้ง นี้
รวมถึงกรรมการของกิจการ(ไม่ว่าจะทําหน้าที่
ในระดับบริ หารหรื อไม่)

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขายไฟฟ้ า
รายได้จากการบริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
ซื้อสิ นค้า / วัตถุดิบ
ค่าปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้ค่าเช่าพื้นที่
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
รายได้จากการขายไฟฟ้ า
ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง
ซื้อไฟฟ้ า
ค่าปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
ค่าบริ การจัดการเชื้อเพลิง
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
บริษทั ย่ อย
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
รายได้ค่าบริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า

47,963,812
989,109
190,276
1,378,169
3,030
1,102

51,829,202
3,094,130
155,566
1,258,249
2,349

-

-

-

-

156,353
5,083,472
155,186

88,146
4,936,889
161,222

204,382

178,450

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555

(พันบาท)
226,707
220,668
100,504
10,373
7,902
27,888
11,725
-

205,581
16,000
7,902
-

1,800

1,987

-

-

รายได้ค่าบริ การการจัดการ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้ค่าเช่าพื้นที่

228,344
10,373
33,847
11,725

บริษทั ร่ วม
รายได้ค่าบริ การการจัดการ

1,800

1,987

กิจการอืน่
ดอกเบี้ยจ่าย

104,197

304,073

ผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

164,451
7,155
2,874
174,480

196,080
9,231
18,941
224,252
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

113,885
4,861
2,955
121,701

116,869
5,197
2,814
124,880

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

ลูกหนี้การค้ า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

8,304,933

3,798,000

-

-

31,812
8,336,745
8,336,745

24,871
3,822,871
3,822,871

-

-

-

-

-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี

-

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าและลูกหนี้อื่น
-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2556
2555

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

20,975

13,173

-

-

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
บริ ษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด

-

-

20,458
1,378
128
128

41,379
927
-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าและลูกหนี้อื่น
-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(สิ งคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
RATCH-Australia Corporation Limited
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า หงสา จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
รวม

45

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

-

-

642

642

-

-

20,727

12,455

-

-

1,152
-

815
5,067

2,718
10,273
888
206
4,295
1,756
1,801
822
1,332
40,159

2,607
2,576
859
23,655
4,000
2,221
739
341
12
2
13,171

2,718
888
206
4,295
1,756
1,801
1,332
40,159

2,564
859
23,655
4,000
2,221
739
12
2
13,170

161
161
85,547

1,066
1,014
65,436

161
161
98,090

1,066
1,014
110,587

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555

ลูกหนี้อื่นระยะยาว-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด
เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

อัตราดอกเบีย้
2556
2555
(ร้ อยละต่ อปี )

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
4.50
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน-สุ ทธิ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด

-

-

งบการเงินรวม
2556
2555

1,129

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

5.50

-

-

3,360,000

2,400,000

7.00

-

100,278
100,278

3,360,000

100,278
2,500,278

-

-

1,172,862

1,093,943

-

62,500
62,500
(62,500)
-

1,172,862
1,172,862

62,500
1,156,443
(62,500)
1,093,943

2.50 และ
3.65

2.50 และ
3.65

-

8.25

หั ก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

100,278
9,174,646
(8,960,000)
(314,924)
-

104,191
(3,913)
100,278

2,500,278
9,174,646
(8,000,000)
(314,924)
3,360,000

4,304,191
(1,800,000)
(3,913)
2,500,278

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ลดลงจากการขายเงินลงทุน
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

62,500
(62,500)
-

1,674,134
(1,611,634)
62,500

1,156,443
(62,500)
78,919
1,172,862

3,516,146
2,028,407
(4,410,053)
21,943
1,156,443

งบการเงินรวม
2556
2555

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

-

บริ ษทั ย่อย

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม

(พันบาท)
27,582,161

งบการเงินรวม
2556
2555

เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
และบริษทั ร่ วม

14,104,004
957,628
15,061,632
47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
24,982,161

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
13,909,641
4,918,989
681,036
764,604
14,590,677
5,683,593

4,587,286
699,832
5,287,118

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555

เจ้ าหนี้การค้ า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

43,377

112,258

งบการเงินรวม
2556
2555

เจ้ าหนี้อื่นกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

90,783

39,065

-

983

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด
รวม

90,783

39,065

611
118
729

983

รายได้ รับล่ วงหน้ าและค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

29,383

29,048

-

-

-

2,923

2,788

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 2 จํากัด

14,546
-

14,128
365

13,081
-

12,663
-

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Transfield Services Limited
รวม

43,929

79,641
123,182

16,004

15,451

(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ )
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

48

-

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

71

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินกู้ยมื ระยะยาวจาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

อัตราดอกเบีย้
2556
2555
(ร้ อยละต่ อปี )
8.112
14.50

งบการเงินรวม
2556
2555

Transfield Services Limited
หั ก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน-สุ ทธิ

1,186,297

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
1,358,280
-

1,186,297

1,358,280

-

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
มีดงั นี้
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการแปลงดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็ นเงินกู้
ลดลง
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2556
2555
1,358,280
(58,170)
(113,813)
1,186,297

(พันบาท)
4,200,947
15,070
(2,846,770)
(10,967)
1,358,280

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

-

สัญญาสําคัญทีท่ าํ กับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สัญญาเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื คงเหลือแก่ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ น
จํานวน 3,360 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันกูย้ ืมเงินตามสัดส่ วนการลงทุน
ร้อยละ 25 เป็ นจํานวน 10.33ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 318.84 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
7.00 ต่อปี สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้รับอนุมตั ิเงิน
กูย้ มื จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2556 ผูถ้ ือหุน้ ของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนโดย
การแปลงเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยค้างรับเป็ นเงินลงทุนของกิจการดังกล่าว

49

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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สัญญาเงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี จํากัด สาขาเวียงจันทน์ ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันกูย้ มื เงินเป็ น
จํานวนเงิน 62.50 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยภายใน 30 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกูย้ มื ระหว่างผูถ้ ือหุ น้ (Shareholders’ Loan Agreement)
หรื อเมื่ อกิ จการที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่ าวได้รับอนุ มตั ิเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นแล้วแต่กรณี ใดจะเกิ ดขึ้นก่ อน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 31 สิ งหาคม 2554 และวันที่ 17 กันยายน 2555 บริ ษทั ได้จดั ทําข้อตกลงเพิ่มเติม
กับกิ จการที่ควบคุมร่ วมกันโดยได้ขยายกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ ืมดังกล่าวออกไปจาก
กําหนดชําระเดิม โดยมีกาํ หนดชําระคืนวันที่ 4 กันยายน 2556 อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2556 กิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันดังกล่าวได้จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ให้แก่บริ ษทั แล้วทั้งจํานวน
บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยกูย้ ืมเงินเป็ นจํานวนเงิน 36 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หรื อเทียบเท่า 1,172.86 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดชําระคืน
เงิ นต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยบริ ษทั ไม่มีความตั้งใจที่จะเรี ยกชําระคืนเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวจาก
บริ ษทั ย่อยภายในระยะเวลาหนึ่ งปี ดังนั้น บริ ษทั จึงจัดประเภทเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวเป็ นเงินให้กูย้ ืมระยะยาวและ
แสดงรายการดอกเบี้ยค้างรับจากเงินกูย้ มื ดังกล่าวไว้ในรายการลูกหนี้อื่นระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้
ให้ RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว กูย้ มื เงินเป็ นจํานวน
เงิน 250 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเทียบเท่า 7,365 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Bank Bill Swap Bid
Rate (BBSY) ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเสนอซื้ อของออสเตรเลียที่ประกาศโดย Reuters บวกด้วยอัตราร้อยละ
คงที่ต่อปี สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาว
RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม มีสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจากกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกันในประเทศออสเตรเลียเป็ นจํานวนเงิน 125.93 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย สัญญาเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอายุ 30 ปี
โดยในระหว่างปี 2555 บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของ
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ทาํ การจ่ายชําระพร้อมทั้งรับโอนเงินกูย้ ืมระยะยาวบางส่ วนของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ดังกล่าว จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันเป็ นจํานวน 86.20 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะยาว โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Bank Bill Swap Bid Rate (BBSY)
ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเสนอซื้ อของออสเตรเลียที่ประกาศโดย Reuters บวกด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ดังนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ
เป็ นจํานวน 39.74 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเทียบเท่า 1,157.18 ล้านบาท
50
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นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นจํานวนเงิน 2 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวยังคงมีเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันคงเหลืออีกเป็ นจํานวนเงิน 1 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเทียบเท่า 29.11 ล้านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Bank Bill Swap Bid Rate (BBSY) ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเสนอซื้ อของออสเตรเลีย
ที่ประกาศโดย Reuters บวกด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ทั้งนี้ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีความตั้งใจที่จะเรี ยกชําระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าว
จากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวภายในระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้น บริ ษทั จึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ.เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี ซึ่งบริ ษทั ย่อยจะส่ งไฟฟ้ าสุ ทธิที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนเครื่ องที่ 1 และ 2 และที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมชุดที่ 1, 2 และ 3 ให้แก่ กฟผ. ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ า บริ ษทั ย่อย
จะได้รับรายได้จาก กฟผ.ประกอบด้วย ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้ าและค่าพลังงานไฟฟ้ า ค่าความพร้อมจ่ายพลัง
ไฟฟ้ าครอบคลุ มการชําระคืนเงิ นต้นและดอกเบี้ยเงิ นกู้ ผลตอบแทนการลงทุนแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ค่าใช้จ่ายคงที่ ในการ
เดิ นเครื่ องและบํารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีการปรับเพื่อให้เป็ นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค และอัตราแลกเปลี่ยน ค่าพลังงานไฟฟ้ าครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การผลิ ตซึ่ งประกอบด้วยค่าเชื้ อ เพลิ ง ค่าใช้จ่ายผันแปรในการเดิ นเครื่ องและบํารุ งรั กษา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่ าว
สามารถปรับได้ตามราคาเชื้อเพลิง อัตราส่ วนค่าประสิ ทธิภาพและดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าขนาด 2 เมกะวัตต์
กับกฟผ.เป็ นระยะเวลา 5 ปี และเมื่ออายุสัญญาจะสิ้ นสุ ดลง หากคู่สัญญาฝ่ ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญา คู่สัญญา
ฝ่ ายนั้นจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนครบกําหนดอายุสัญญา
และให้สญ
ั ญานี้มีอายุต่อไปอีกคราวละ 5 ปี
สัญญาปฏิบตั ิการเดินเครื่องและบํารุงรักษาและสัญญารับบริการอื่น
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
โรงไฟฟ้ ากับกฟผ.โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า
พลังความร้ อนและโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม โดย กฟผ. จะปฏิบตั ิการเดิ นเครื่ องและบํารุ งรักษาปกติ รวมทั้ง
ดําเนิ นการบํารุ งรั กษาหลักตามรอบการใช้งานให้แก่ บริ ษทั ย่อย ค่าบริ การเดิ นเครื่ องและบํารุ งรั กษาปกติและค่า
บํารุ งรักษาหลักตามรอบการใช้งานมีมูลค่าเริ่ มต้นตามสัญญารวมประมาณ 16,608.16 ล้านบาท ซึ่ งจะมีการปรับเพิ่ม
ตามอัตราค่าดัชนีราคาผูบ้ ริ โภครายปี
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สัญญาบริการจัดการเชื้อเพลิง
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซี่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาบริ การจัดการเชื้อเพลิงกับ
กฟผ. โดย กฟผ. จะประสานการจัดหาและจัดส่ งเชื้อเพลิง (นํ้ามันเตา) ตามความต้องการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว และ
สอดคล้องกับแผนการผลิตไฟฟ้ าของ กฟผ. มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556
และจะขยายอายุของสัญญาอย่างต่อเนื่องครั้งละ 1 ปี โดยมีค่าบริ การตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาให้ เช่ าทีด่ นิ และให้ บริการด้ านสาธารณูปโภค
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 และวันที่ 21 ตุลาคม 2548 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญา
ให้เช่าที่ดินจํานวนรวม 145 ไร่ แก่บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ในที่ดินบริ เวณเดียวกันกับโรงไฟฟ้ าราชบุรี เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี 3 เดือน นับจากวันเริ่ มดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ของบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
แก่บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด โดยที่บริ ษทั ย่อยจะทําการจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกสาธารณูปโภคบริ การและ
ให้สิทธิ ในการใช้และการเข้าถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การดําเนิ นงาน แก่บริ ษทั ราชบุรี
เพาเวอร์ จํากัด ตามข้อตกลงในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่สิ้นสุ ดสัญญาเช่า
ที่ดินฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547
สัญญาให้ บริการงานบริหาร
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การการจัดการกับบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการ
ที่ควบคุมร่ วมกัน โดยบริ ษทั จะได้รับค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการเป็ นจํานวนเงิน 2.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อปี เป็ นระยะเวลา 25 ปี 3 เดื อน นับจากวันเริ่ มเดิ นเครื่ องเชิ งพาณิ ชย์ของโรงไฟฟ้ าหน่ วยที่ 1 ของบริ ษทั ราชบุรี
เพาเวอร์ จํากัด คิดเป็ นจํานวนเงินรวมตามสัญญาทั้งสิ้ น 63.12 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สัญญาซึ่งเกีย่ วข้ องกับเงินลงทุนในบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์ วสิ จํากัด
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 บริ ษทั และบริ ษทั ชูบุ อี เลคทริ ค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ลงนามในสัญญา
ระหว่างผูถ้ ือหุน้ เพื่อจัดตั้งบริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์ วิส จํากัด และได้ชาํ ระค่าหุ น้ งวดแรกตามสัดส่ วนการถือ
หุ น้ เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 10 ล้านบาท นอกจากนี้ ตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าว หากบริ ษทั ชูบุราชบุรี
อีเลคทริ คเซอร์ วิส จํากัด ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมซึ่ งเกินกว่าทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์ วิส
จํากัด บริ ษทั ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรู ปของเงินกูผ้ ถู ้ ือหุ ้น หรื อการคํ้าประกันใดๆ ตามสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว ซึ่ งเท่ากับร้อยละ 50 ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมิได้กาํ หนดวงเงินในการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ยังมิได้ให้เงินกูผ้ ถู ้ ือหุน้ หรื อการคํ้าประกันใดๆ ตามสัญญา
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สัญญาซึ่งเกีย่ วข้ องกับโรงไฟฟ้ านํ้างึม 2
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาในการให้บริ การกับบริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เพื่อให้การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง และการเดินเครื่ องและบํารุ งรักษา ให้เป็ นไป
ตามกําหนดเวลา โดยมีค่าบริ การปี ละ 25 ล้านบาท โดยสัญญาจะมีผลบังคับใช้ เมื่อบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เริ่ มเดินเครื่ อง
เชิงพาณิ ชย์ จนสิ้ นสุ ดสัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้ า หรื อตามที่ตกลงกัน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้บริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ากับบริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 จนสิ้ นสุ ด
สัญ ญาระยะเวลาสัม ปทานโรงไฟฟ้ า โดยบริ ษ ทั ราช-ลาว เซอร์ วิ ส จํา กัด จะจ้า ง กฟผ. เป็ นผูร้ ั บเหมาช่ ว งงาน
ให้บริ การเดิ นเครื่ องและบํารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ าและเขื่อน ขณะที่บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด จะให้บริ การดูแล
บํารุ งรักษาอาคารประกอบและสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งงานบริ หารจัดการต่าง ๆ โดยมีค่าธรรมเนี ยม
บริ การเดิ นเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ามูลค่าเริ่ มต้นตามสัญญาประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่ งจะมีการปรั บเพิ่ม
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาช่วง
บริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าดังกล่าวกับ กฟผ. โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552
จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาสัมปทานของโรงไฟฟ้ าดังกล่าวโดย กฟผ. จะปฏิบตั ิการเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าและ
เขื่อนให้แก่ บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีค่าบริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ามูลค่าเริ่ มต้นตามสัญญา
ประมาณ 2,000ล้านบาท ซึ่งจะมีการปรับเพิม่ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้บริ การงานบํารุ งรักษา
ตามรอบการใช้งาน (Major Maintenance Agreement) กับบริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็ นระยะเวลา 7 ปี โดยบริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด จะจ้าง กฟผ. เป็ นผูร้ ับเหมาช่วงงาน
ให้บริ การบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance Services) ซึ่ งมีขอบข่ายงานหลัก ได้แก่ งานทดสอบ
เครื่ องผลิตไฟฟ้ าและส่ วนประกอบต่างๆ งานบํารุ งรักษา งานบริ การให้คาํ ปรึ กษา ขณะที่บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส
จํากัด จะให้บริ การงานบริ หารจัดการและสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆโดยมีค่าธรรมเนี ยมบริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ามูลค่าตามสัญญาประมาณ 459.74 ล้านบาท ซึ่ งจะมีการปรับเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาช่วงบริ การบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
(Preventive Maintenance Services) โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าดังกล่าวกับกฟผ. โดย กฟผ. จะปฏิบตั ิการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
โรงไฟฟ้ าให้แก่ บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีค่าบริ การตามสัญญาประมาณ 337.15 ล้านบาท ซึ่ งจะมีการปรับ
เพิม่ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สัญญาการให้ บริการการจัดการ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การการจัดการกับบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
โดยบริ ษทั จะให้บริ การในการดําเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการแก่บริ ษทั ดังกล่าว โดยมีค่าบริ การตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา
สัญญาการให้ บริการจัดหาบุคลากรเข้ าปฏิบตั ิงานเดินเครื่องและบํารุงรักษา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้บริ การจัดหาบุคลากร
เข้าปฏิบตั ิงานเดินเครื่ องและบํารุ งรักษากับ กฟผ. โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ตามจํานวนและคุณสมบัติที่กาํ หนดในสัญญาเพื่อเข้าปฏิบตั ิงานเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
หงสาใน สปป.ลาว เป็ นระยะเวลา 40 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 มีค่าบริ การตามสัญญา
เป็ นจํานวนเงิน 87 ล้านบาท
สัญญาบริการควบคุมงานก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การควบคุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ า (Construction Supervision
Contractor Service Agreement) กับบริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เพื่อให้บริ การ
ควบคุมและบริ หารงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าเซเปี ยน-เซนํ้าน้อย ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่แขวงจําปาสักและ
แขวงอัตตะปื อ สปป. ลาว เป็ นระยะเวลา 64 เดือนนับแต่วนั เริ่ มงานโดยมีค่าบริ การตามสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 10.96
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 328 ล้านบาท
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

884
1,960,503
675,524
4,800,871
7,437,782
54

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
498
100
186,772
1,817
5,255,311
115,054
2,818,000
3,040,000
8,260,581
3,156,971

100
418
287,298
800,000
1,087,816

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินกีบ
สกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลีย
สกุลเงินเหรี ยญสิ งคโปร์
รวม
7

4,421,111
171,208
75,338
1,594,142
1,175,983
7,437,782

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
6,927,058
3,117,038
184,954
39,933
87,292
1,061,277
8,260,581
3,156,971

955,584
132,232
1,087,816

เงินลงทุนอืน่
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวม

1,471,000
445,634
50,000
1,966,634

5,309,000
312,598
50,000
5,671,598

30,000
405,262
50,000
485,262

4,172,000
312,598
50,000
4,534,598

2,997,896
123,000
3,120,896
5,087,530

2,729,221
150,000
2,879,221
8,550,819

123,000
123,000
608,262

150,000
150,000
4,684,598

55

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดเงินลงทุนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สกุลเงินบาท
สกุลเงินกีบ
รวม

2,048,634
3,038,896
5,087,530

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
5,821,598
608,262
4,684,598
2,729,221
8,550,819
608,262
4,684,598

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดมีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รายการปรับปรุ งจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

312,598
552,169
(420,267)
1,134
445,634

310,608
1,990
312,598

312,598
512,169
(420,267)
762
405,262

งบการเงินรวม
2556
2555

310,608
1,990
312,598

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

หลักทรัพย์ เผื่อขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รายการปรับปรุ งจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,729,221
268,675
2,997,896

56

2,031,224
654,838
(598,391)
641,550
2,729,221

-

-

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2555 RATCH-Australia Corporation Limited (“RAC”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั Great Energy Alliance Corporation Pty Ltd (“GEAC”) ตามมูลค่าต้นทุน 18.58 ล้านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.03 พร้อมทั้งโอนเงินให้กยู้ ืมระยะยาวของ GEAC และดอกเบี้ยค้างรับ
จํานวน 54.52 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย (หรื อเทียบเท่า 1,751.71 ล้านบาท) บริ ษทั AGL Energy Limited โดย RAC
ได้รับผลประโยชน์เทียบเท่ามูลค่า 120 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย แบ่งเป็ นเงินสด 20 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย (หรื อ
เทียบเท่า 643.25 ล้านบาท) ซึ่ งได้รับชําระแล้วทั้งจํานวน และสัญญาการชําระเงินเป็ นงวด (Scheduled Payment
Option Agreement) เป็ นระยะเวลา 15 ปี กลุ่มบริ ษทั ได้ตดั จําหน่ายค่าความนิยมในเงินลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 660.15
ล้านบาท และบันทึกยอดสุ ทธิ กาํ ไรจากการขายเงิ นลงทุนนี้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวนเงิน 783.68 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2556 RAC ได้ขายลูกหนี้ ระยะยาวดังกล่าวพร้อมทั้งสัญญาดอกเบี้ยรับ (Scheduled
Payment Deed Interest) ตามมูลค่าต้นทุน 98.75 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย ที่ราคาขาย 120.96 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย
หรื อเทียบเท่า 3,518.06 ล้านบาท RAC รับรู ้กาํ ไรจากการขายลูกหนี้ระยะยาวดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจํานวนเงิน 22.21 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเทียบเท่า 645.83 ล้านบาท
8

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
2556
2555
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5 )
กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

8,336,745
164,008
8,500,753
8,500,753
-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี

57

(พันบาท)
3,822,871
390,058
4,212,929
4,212,929
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

-

-

-

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

8,301,970

3,801,613

-

-

หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

1,559
11,958
21,258
8,336,745
8,336,745

21,258
3,822,871
3,822,871

-

-

กิจการอืน่
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

164,008
164,008

390,058
390,058

-

-

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

58

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
รวม
9

8,346,103
154,650
8,500,753

(พันบาท)
3,833,125
379,804
4,212,929

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

-

วัสดุสํารองคลัง
งบการเงินรวม
2556
2555
นํ้ามันเชื้อเพลิง
วัสดุสาํ รอง
วัสดุสาํ รองระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผือ่ วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
สุ ทธิ

1,039,130
2,145,296
104,788
3,289,214
(747,733)
2,541,481

(พันบาท)
794,336
2,063,609
30,047
2,887,992
(713,619)
2,174,373

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

-

ต้นทุนของวัสดุสาํ รองคลังที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีจาํ นวน 1,619.61 ล้านบาท (2555:4,499.32 ล้ านบาท)

59

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

24,982,161
2,600,000
27,582,161

60

21,179,661
3,802,500
24,982,161

บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
บริ ษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด
รวม

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2556
2555
(ร้ อยละ)

7,000,000
2,500

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858
7,000,000
2,500
27,582,161

4,400,000
2,500

2556

2555
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4,400,000
2,500
24,982,161

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858

วิธีราคาทุน

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858

ทุนชําระแล้ว
2556
2555

-

-

-

การด้อยค่า
2556
2555
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษบริ
ัท ษผลิัทตผลิ
ไฟฟ้ตาไฟฟ
ราชบุ้ าราชบุ
รีโฮลดิ้ง รจ�ำกั
ด (มหาชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่ อย
ีโฮลดิ
ง้ จํากัดและบริ
(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7,000,000
2,500
27,582,161

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858

4,400,000
2,500
24,982,161

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858

วิธีราคาทุน-สุ ทธิ
2556
2555

5,083,472

4,748,472
335,000
-

4,936,889

4,742,589
194,300
-

เงินปั นผลรับ
2556
2555

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การจดทะเบียนเพิม่ ทุนของบริษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 4,400 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ น
สามัญจํานวน 440 ล้ านหุ้น มีมลู ค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) เป็ น 7,000 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 700
ล้ านหุ้น มีมลู ค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จาํ นวน 260 ล้านหุ น้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท โดยบริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ น้ ดังกล่าวตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 99.99 เป็ นจํานวนเงิน 2,600 ล้านบาท เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2556
การจดทะเบียนเลิกบริษทั ของบริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้เลิ กกิ จการของบริ ษทั ย่อยดังกล่ าวและโอนกิ จการทั้งหมดให้กบั บริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2556 และได้จดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
เงินปันผลจ่ ายจากบริษทั ย่ อย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.65 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,193.17 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนธันวาคม 2556
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม
2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.99 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,810.92 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนกันยายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.64 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,171.39 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนมิถุนายน 2556
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2556 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2555 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 2.66 บาท เป็ นจํานวน
เงิ นทั้งสิ้ น 4,866.90 ล้านบาท สุ ทธิ จากเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 2.35 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น
4,293.91 ล้านบาท ยอดสุ ทธิของเงินปันผลดังกล่าวจํานวน 572.99 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ในเดือนมีนาคม 2556
62
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการมี
มติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 4.30 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 215 ล้านบาท
เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนธันวาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการมี
มติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 75 ล้านบาท
เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนมิถุนายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 คณะกรรมการมี
มติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.90 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 45 ล้านบาท
เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนมีนาคม 2556
11

เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษทั ร่ วม
งบการเงินรวม
2556
2555
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนเพิ่มในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินลงทุนเพิม่ ในบริ ษทั ร่ วม
ขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
รายได้เงินปันผล
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

14,590,677
958,474
526,050
64,772
(20,800)
(977,625)
(64,760)
(15,156)
15,061,632
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2556

(พันบาท)
13,744,094
5,287,117
750,601
507,021
507,950
342,770
64,772
(160,800)
(743,650)
(10,159)
(15,446)
14,590,677
5,683,593

4,478,126
466,221
342,770
5,287,117

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ ค
เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด
บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 3 จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จํากัด

50
25

50

33.33
40
37.5
25
40

40
49
40
40

50
25

50

33.33
40
37.5
25
40

40
49
40
40

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2556 2555
(ร้ อยละ)

20,000

1,250,000 1,250,000
1,100,000 1,100,000
178,250 162,500
185,178 170,628

6,606,750 6,606,750
2,457,793 2,457,793
1,679
1,679
1,808
1,808
402,000 242,000

20,000

3,618,420 3,618,420
7,325,000 7,325,000

ทุนชําระแล้ว
2556
2555

10,000
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500,000 500,000
545,960 545,960
71,300 65,000
74,071 68,251

2,202,250 2,202,250
983,116 983,116
630
630
452
452
160,800 96,800

10,000

1,809,211 1,809,211
1,831,250 1,831,250

วิธีราคาทุน
2556
2555
(พันบาท)

522,774 490,875
745,493 606,549
89,259 70,804
91,902 76,577

2,804,753 2,649,895
435,434
348
394
345
139,542 87,041

79,394 112,083

4,445,683 4,736,945
3,920,657 3,735,101

วิธีส่วนได้เสี ย
2556
2555

งบการเงินรวม

-

-

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่า
2556
2555

522,774 490,875
745,493 606,549
89,259 70,804
91,902 76,577

2,804,753 2,649,895
435,434
348
394
345
139,542 87,041

79,394 112,083

4,445,683 4,736,945
3,920,657 3,735,101

ส่ วนได้เสี ย-สุ ทธิ
2556
2555

-

7,345
7,840

-

16,000

161,770
450,000

-

57,259
-

20,000

341,856
475,000

เงินปันผลรับสําหรับปี
2556
2555

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษษัทัทผลิผลิ
ตไฟฟ้
าราชบุ
รีโฮลดิร้งีโฮลดิ
จ�ำกัดง้ (มหาชน)
และบริษัทย่อและบริ
ย
บริ
ตไฟฟ
้ าราชบุ
จํากัด (มหาชน)
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี
2556
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บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
รวม

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส
จํากัด
Perth Power Partnership
(Kwinana)
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยนเซนํ้าน้อย จํากัด
บริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด
รวม

30
50
40
51

25
-

30
50
40
25

25
45

20
20

40

40

20
20

40

40

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2556 2555
(ร้ อยละ)

1,996,020
1,827,000

2,128,704
40,100

2,311,167
30,892
1,000
80,000

168,750

1,909,715
1,589,620

3,116
-

2,311,167
30,892
1,000
80,000

86,250

159,252

ทุนชําระแล้ว
2555

175,002

2556

บริษษัทัทผลิ
าราชบุ
รีโฮลดิ
จ�ำกัดง้ (มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย ษัทย่ อย
บริ
ผลิตไฟฟ้
ตไฟฟ
้ าราชบุ
รีโ้งฮลดิ
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

399,204
365,400
764,604

532,176
18,100
9,531,194

618,531
15,446
400
20,000

67,500

70,001

381,934
317,898
699,832

65

514,917
442,711
957,628

382,726
17,933
14,119,160

707,608
15,156
379
1,689

618,531
15,446
400
40,800
779
8,887,077

64,169

89,695

375,260
305,776
681,036

(982)
13,909,641

764,211
15,156
388
24,266

32,355

72,204

-

(15,156)

(15,156)
-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีส่วนได้เสี ย
การด้อยค่า
2556
2555
2556
2555
(พันบาท)

34,500

63,701

วิธีราคาทุน
2556
2555

งบการเงินรวม

514,917
442,711
957,628

382,726
17,933
14,104,004

707,608
379
1,689

64,169

89,695

375,260
305,776
681,036

(982)
13,909,641

764,211
15,156
388
24,266

32,355

72,204

ส่ วนได้เสี ย-สุ ทธิ
2556
2555

-

977,625

60,265
-

-

8,060

-

743,650

115,880
-

-

-

เงินปั นผลรับสําหรับปี
2556
2555

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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50
33.33
40
37.50
25
40
49
40
40
40
40
50
40
25

20
20

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด
บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 3 จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
รวม

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
รวม
20
20

50
33.33
40
37.50
25
40
40
49
40
40
40
40
50
40
25

1,996,020
1,827,000

20,000
6,606,750
2,457,793
1,679
1,808
1,250,000
1,100,000
178,250
185,178
175,002
86,250
30,892
1,000
2,128,704

2556

2555

1,909,715
1,589,620

20,000
6,606,750
2,457,793
1,679
1,808
242,000
1,250,000
1,100,000
162,500
170,628
159,252
86,250
30,892
1,000
3,116

ทุนชําระแล้ว

66

399,204
365,400
764,604

10,000
2,202,250
983,116
630
452
500,000
545,960
71,300
74,071
70,001
67,500
15,446
400
393,309
4,934,435
381,934
317,898
699,832

10,000
2,202,250
983,116
630
452
96,800
500,000
545,960
65,000
68,251
63,701
34,500
15,446
400
779
4,587,285
-

(15,446)
(15,446)
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
การด้อยค่า
2556
2555
2556
2555
(พันบาท)

399,204
365,400
764,604

10,000
2,202,250
983,116
630
452
500,000
545,960
71,300
74,071
70,001
67,500
400
393,309
4,918,989
381,934
317,898
699,832

10,000
2,202,250
983,116
630
452
96,800
500,000
545,960
65,000
68,251
63,701
34,500
15,446
400
779
4,587,285

วิธีราคาทุน-สุ ทธิ
2556
2555

-

20,000
57,259
7,345
7,840
8,060
100,504

2556

-

16,000
16,000

2555

เงินปั นผลรับสําหรับปี

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2556
2555
(ร้ อยละ)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี
2556
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ปี 2556
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ ค
เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด
บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 3 จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด

2,219,085
8,533,770

469,328

2,231,003
2,387,001
1,542
75
143,864

133,379
468,954

50

33.33
40
37.5
25
40

40
49

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

50
25

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

6,427,138
3,956,706

28,256,552
60,614,790
557,831
209,825

1,980

8,110,263
18,733,441

สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน

6,560,517
4,425,660

30,487,555
63,001,791
1,542
557,906
353,689

471,308

10,329,348
27,267,211

สิ นทรัพย์ รวม

67

1,320,302
339,337

1,618,479
5,984,847
687
690,472
4,882

317,411

1,432,886
4,346,418

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน

3,935,498
2,579,140

17,702,719
57,606,646
-

972

7,403
9,124,287

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

5,255,800
2,918,477

19,321,198
63,591,493
687
690,472
4,882

318,383

1,440,289
13,470,705

หนีส้ ิ นรวม

51,799
346,058

1,389,745
2,041
146

524,508

3,793,943
4,926,127

รายได้
รวม

(17,778)
(207,114)

(1,177,674)
(624,760)
(47)
(33,038)
(11,645)

(540,198)

(3,742,174)
(4,243,566)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

34,021
138,944

212,071
(622,719)
(47)
(33,038)
(11,499)

(15,690)

51,769
682,561

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมซึ่งกลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยแสดงตามสัดส่ วนของการลงทุน มีดงั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทบริ
ผลิษตัทไฟฟ้
รีโ้ ฮลดิ
้ง จ�ำกั
(มหาชน)
ษัทย่อย และบริษัทย่ อย
ผลิาราชบุ
ตไฟฟ
าราชบุ
รีโดฮลดิ
ง้ จํากัและบริ
ด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ปี 2556
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช3) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช4) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
Perth Power Partnership (Kwinana)
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั สุ โขทัยเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
บริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
รวม
701,322

48,680

54,810
67,418
676,615
6,898
969
71,497
238,920
39,873
1,200,145
1,230,177
20,280,430

40

40
40
30
50
40
25
25
45
20
20
649,064
157,344
2,102,783
22,055
110,964
3,736,715
5,972,976
5,434,582
146,428,997

672,666

56,427

สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน

40

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

703,874
224,762
2,779,398
28,953
969
182,461
3,975,635
39,873
7,173,121
6,664,759
166,709,427

750,002

729,093

สิ นทรัพย์ รวม

68

100,431
1,115
462,907
22
92,871
2,336,352
5
1,046,988
886,111
21,213,139

112,405

118,211

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน

379,235
63,250
187,767
56,904
3,554,493
3,566,701
99,555,697

407,869

382,813

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

479,666
64,365
650,674
22
149,775
2,336,352
5
4,601,481
4,452,812
120,768,836

520,274

501,024

หนีส้ ิ นรวม

42,040
603
746,605
499
63
249,731
200,336
12,358,710

41,430

43,036

รายได้
รวม

(22,790)
(1,789)
(682,708)
(10)
(146)
(9,321)
(167)
(127,344)
(110,902)
(11,600,791)

(24,085)

(23,535)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

19,250
(1,186)
63,897
(10)
(146)
(8,822)
(104)
122,387
89,434
757,919

17,345

19,501

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทบริ
ผลิษตัท
ไฟฟ้
รีโ้ ฮลดิ
้ง จ�ำกั
(มหาชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่ อย
ผลิาราชบุ
ตไฟฟ
าราชบุ
รีโดฮลดิ
ง้ จํากัและบริ
ด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี
2556

90

ปี 2555
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ ค
เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด
บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 3 จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด

1,632,552
8,224,204

560,675

1,721,724
2,348,597
1,438
630,550
20,616

386,450

50

33.33
40
37.5
25
40

40

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

50
25

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

30,929,951
36,341,116
1,438
630,865
220,258
1,435,980

1,049,530

565,650

4,975
29,208,227
33,992,519
315
199,642

10,160,709
27,879,686

สิ นทรัพย์ รวม

8,528,157
19,655,482

สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน

บริษบริ
ัท ผลิ
ีโฮลดิ้ง จ�ำกั
ด (มหาชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่ อย
ษตัทไฟฟ้
ผลิาตราชบุ
ไฟฟร้ าราชบุ
รีโฮลดิ
ง้ จํากัดและบริ
(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

69

215,485

1,579,828
3,462,707
520
613,367
2,705

340,650

684,150
4,103,937

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน

831

18,782,053
31,910,570
16,086
-

870

7,326
10,809,488

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

216,316

20,361,881
35,373,277
520
629,453
2,705

341,520

691,476
14,913,425

หนีส้ ิ นรวม

2,579

1,439,236
496
405

517,964

3,991,206
5,108,426

รายได้
รวม

(8,465)

(1,210,006)
(373,859)
(59)
(29)
(8,771)

(485,435)

(4,010,267)
(4,256,729)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

(5,886)

229,230
(373,363)
(59)
(29)
(8,366)

32,529

(19,061)
851,697

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ปี 2555
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช3) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช4) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
Perth Power Partnership (Kwinana)
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั สุ โขทัยเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
รวม
637,432

51,798
29,428

29,247
20,976
582,359
6,898
991
8,688
264,339
471,026
1,233,827
18,606,964

40

40

40
40
30
50
40
51
25
20
20
596,365
62,710
2,416,334
22,055
129,034
115,907
6,178,099
4,983,337
112,444,249

613,334

380,581

4,050,795

สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน

49

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

625,612
83,686
2,998,693
28,953
991
137,722
380,246
6,649,125
6,217,164
131,051,213

666,860

665,132

4,431,376

สิ นทรัพย์ รวม
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43,583
2,824
412,959
20
34,881
384,124
965,089
2,012,580
15,221,616

45,072

7,122

310,013

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน

401,545
312,211
55,761
3,810,635
2,677,182
72,588,750

430,373

476,080

2,897,739

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

445,128
2,824
725,170
20
90,642
384,124
4,775,724
4,689,762
87,810,366

475,445

483,202

3,207,752

หนีส้ ิ นรวม

25,824
707,975
33
57
20,585
1,031
12,023,150

28,388

35,637

143,308

รายได้
รวม

(16,736)
(1,979)
(680,508)
(290)
(12)
(16,568)
(1,818)
(22,895)
(13,067)
(11,235,316)

(17,879)

(21,438)

(88,506)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

9,088
(1,979)
27,467
(290)
(12)
(16,535)
(1,761)
(2,310)
(12,036)
787,834

10,509

14,199

54,802

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทบริ
ผลิษตัท
ไฟฟ้
รีโ้ ฮลดิ
้ง จ�ำกั
(มหาชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่ อย
ผลิาราชบุ
ตไฟฟ
าราชบุ
รีโดฮลดิ
ง้ จํากัและบริ
ด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
ในการประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั ราชบุ รีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อ ย เมื่ อ วันที่ 21 มกราคม 2556
คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิให้ขายหุ ้นใน บริ ษทั สุ โขทัยเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด โดยในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้
ดําเนินการขายหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 26 จํานวน 208,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นเงิน 20.80 ล้านบาท และอนุมตั ิ
ให้ซ้ื อที่ดินและรั บโอนสัญญาจ้างทําการปรั บปรุ งที่ดินจาก บริ ษทั สุ โขทัยเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด รวมเป็ นจํานวนเงิ น
ทั้งสิ้ น 27.46 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 รวมทั้งได้จ่ายชําระค่าที่ดินและ
ค่าปรับปรุ งที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
เงินลงทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ผลิ ต ไฟฟ้ า นวนคร จํา กัด ซึ่ งเป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน เมื่ อ วัน ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 242 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ น
สามัญจํานวน 24.2 ล้ านหุ้ น โดยมีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) เป็ น 302 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 30.2
ล้ านหุ้ น โดยมีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 6 ล้านหุ ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท โดยเรี ยกชําระค่าหุ น้ เต็มมูลค่า ทั้งนี้บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 40 เป็ น
จํานวนเงิน 24 ล้านบาท
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2556 ของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 302 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน
30.2 ล้ านหุ้น โดยมีมลู ค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) เป็ น 602 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 60.2 ล้ านหุ้ น โดยมี
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญจํานวน 30 ล้านหุ น้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เรี ยก
ชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนจํานวน 10 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่ วน
การลงทุนร้อยละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 40 ล้านบาท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ดาํ เนินการจําหน่ายเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด ในส่ วนที่บริ ษทั ถือหุ ้นอยูท่ ้ งั หมดให้กบั บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ได้รับเงินค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วเป็ นจํานวนเงิน 160.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทั โซล่ า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 162.50 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญ
จํานวน 16.25 ล้ านหุ้ น โดยมีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) เป็ น 188.75 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 18.875
ล้ านหุ้น โดยมีมลู ค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน 2.625 ล้านหุ น้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 6 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นตามสัดส่ วนการลงทุนของ
บริ ษทั ร้อยละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 6.30 ล้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องชําระค่าหุ น้ เป็ น
จํานวนเงิน 4.20 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษทั โซล่ า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2556 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 175 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน
17.50 ล้ านหุ้น โดยมีมลู ค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) เป็ น 199.25 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 19.925 ล้ านหุ้ น
โดยมีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 2.425 ล้านหุ ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 6 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นตามสัดส่ วนการลงทุนของ
บริ ษทั ร้อยละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 5.82 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องชําระค่าหุ ้น
เป็ นจํานวนเงิน 3.88 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษทั โซล่ า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 162.50 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญ
จํานวน 16.25 ล้ านหุ้ น โดยมีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) เป็ น 188.75 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 18.875
ล้ านหุ้น โดยมีมลู ค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญจํานวน 2.625 ล้านหุ น้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 6 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นตามสัดส่ วนการลงทุนของ
บริ ษทั ร้อยละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 6.30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องชําระค่าหุ ้น
เป็ นจํานวนเงิน 4.20 ล้านบาท
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท สงขลา ไบโอแมส จํา กัด ซึ่ งเป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ วมกัน เมื่ อ วัน ที่
13 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เรี ยกชําระค่าหุน้ เพิ่มเติม สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 1.65 ล้านหุ น้
ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในอัตราหุ ้นละ 50 บาท บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ น้ ตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 40
เป็ นจํานวนเงิน 33 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องชําระค่าหุ น้ เป็ นจํานวนเงิน 33
ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษทั ไฟฟ้ าพลังนํ้าเซเปี ยน-เซนํ้าน้ อย จํากัด
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 บริ ษทั และผูร้ ่ วมพัฒนาโครงการได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย
จํากัด (กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน) ภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว เพื่อดําเนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าเซเปี ยน-เซนํ้า
น้อย โดยบริ ษทั ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ( แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 500,000 หุ้ น โดยมี
มูลค่ าหุ้ นที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 100 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา ) กิ จการที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นจํานวน
1,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 100 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาโดยบริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ ้นดังกล่าวแล้วตามสัดส่ วนการลงทุน
ร้อยละ 25 เป็ นจํานวนเงิน 0.025 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้เรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มเติม
โดยบริ ษทั ได้โอนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะสั้นเป็ นเงินลงทุนจํานวน
16.89 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 531.40 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษทั เฟิ ร์ ส โคราช วินด์ จํากัด
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เฟิ ร์ ส โคราช วินด์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติม สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 39.92 ล้านหุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ในอัตราหุ น้ ละ 0.43 บาท บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ น้ ตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 20 เป็ นจํานวน
เงิน 17.30 ล้านบาท
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เงินลงทุนในบริษทั เค อาร์ ทู จํากัด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 คณะกรรมการ
บริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มเติม สําหรับหุ น้ สามัญจํานวน 36.54 ล้านหุ น้ ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10
บาท ในอัตราหุ น้ ละ 1.30 บาท บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ ้นตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 20 เป็ นจํานวนเงิน 47.52 ล้าน
บาท
เงินลงทุนในบริษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ร่วมจัดตั้งบริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์
จํากัด เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้ า โดยบริ ษทั ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 0.20 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน
0.002 ล้ านหุ้ น มีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 100 บาท) และในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อยุธยา พาว
เวอร์ จํา กัด เมื่ อวันที่ 17 เมษายน 2556 ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ ม ตั ิ ให้เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั จาก 0.20 ล้านบาท
(แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 0.002 ล้ านหุ้ น มี มูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 100 บาท) เป็ น 80 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญ
จํานวน 0.80 ล้ านหุ้ น มีมูลค่ าหุ้ นที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 100 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 0.798 ล้านหุ ้น มี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 100 บาท สําหรับหุ ้นสามัญ
จํานวน 0.002 ล้านหุ ้น และในอัตราหุ ้นละ 50 บาท สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 0.798 ล้านหุ ้น บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า
ราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระค่าหุ น้ ดังกล่าวตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 45 เป็ นจํานวนเงิน 18.10 ล้าน
บาท
เงินลงทุนในบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์ วสิ จํากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 0.40 ล้ าน
หุ้ น มีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 100 บาท) เป็ น 20 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 0.40 ล้ านหุ้ น มีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ น
ละ 50 บาท) โดยกิ จการที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556
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เงินปันผลจ่ ายจากกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2556 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 12.82 บาท โดยบริ ษทั
ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นจํานวน 219.46 ล้านบาท ในระหว่าง
เดือนธันวาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2556 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 4.50 บาท โดยบริ ษทั
ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นจํานวน 77.03 ล้านบาท ในระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 2.65 บาท โดยบริ ษทั
ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เป็ นจํานวน 45.36 ล้านบาท ในระหว่าง
เดือนมีนาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม
2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 20.48 บาท
โดยบริ ษ ทั ราชบุรี อัล ลายแอนซ์ จํา กัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยทางอ้อ มได้รับ เงิน ปั น ตามสัด ส่ ว นการถือ หุ ้น เป็ น
จํานวน 375 ล้านบาท ในระหว่างเดือนกันยายน 2556
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่
8 มีนาคม 2556 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 5.46 บาท โดยบริ ษทั ราชบุรี อัลลาย
แอนซ์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้รับเงินปันผลตามสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน 100 ล้านบาท ในระหว่าง
เดือนมีนาคม 2556
ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ชูบุร าชบุรี อีเลคทริ ค เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ ง เป็ นกิจ การที่ค วบคุม ร่ ว มกัน เมื่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้น
ละ 75 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นจํานวน 15 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2556
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ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2556 ผูถ้ ื อหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 25 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงิ นปั นผลตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน 5 ล้าน ในเดือนมีนาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ น้ ละ 0.26 บาท
โดยบริ ษทั ได้รับเงินปันผลตามสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน 57.26 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.13
บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เป็ นจํานวน 7.35 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.12
บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินปันผลตามสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน 7.84 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.24
บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินปันผลตามสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน 8.06 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2556
ในระหว่างปี 2556 RATCH–Australia Corporation Limited ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วน
การถือหุ น้ ในบริ ษทั Perth Power Partnership (Kwinana) เป็ นเงินจํานวนประมาณ 2.10 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อ
เทียบเท่า 60.26 ล้านบาท
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

12

เงินลงทุนในกิจการอืน่
เงินลงทุนในบริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิม่ เติมให้แก่บริ ษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จํากัด ตามสัดส่ วน
การลงทุนของบริ ษทั ร้อยละ 10 สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 0.63 ล้านหุน้ ซึ่งมีมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ใน
อัตราหุน้ ละ 18.69 บาท เป็ นจํานวนเงิน 11.64 ล้านบาท

77

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
เพิม่ ขึ้น
โอน
จําหน่าย
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

625,287
87
302,369
(1,583)
926,160
73
9,087
(9,993)
925,327

1,337,994
322
3,953
(3,802)

1,338,467
21,456
(27,435)
(25,376)
1,307,112

ที่ดิน

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

82,341,133
275,951
(6,568)
(2,079,488)
80,531,028
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82,384,212
451,228
117,116
(283,923)
(327,500)

โรงไฟฟ้ าระบบ
ส่ งพลังงานไฟฟ้ า
และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการ
ผลิตและบํารุ งรักษา

15,826
15,826

483,842
12,521
29,045
(9,043)
(73)
516,292

อุปกรณ์สาํ หรับ
เครื่ องตกแต่ง
โรงไฟฟ้ า
ติดตั้ง เครื่ องใช้
กังหันแก๊ส ซึ่ ง
สํานักงานและ
ยังไม่ได้ใช้งาน
อุปกรณ์
(พันบาท)
15,826
250,358
14,419
272,910
(53,824)
(21)

งบการเงินรวม

43,151
59
43,210

43,077
74
-

ยานพาหนะ

7,609
55,294
(38,132)
24,771

177,088
526,869
(696,348)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

85,156,188
365,354
(43,046)
(2,114,930)
83,363,566

84,833,842
992,999
(337,747)
(332,906)

รวม

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

13

บริษษัทัทผลิผลิ
ตไฟฟ้
าราชบุ
รีโฮลดิรีโ้งฮลดิ
จ�ำกัดง้ (มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย ษัทย่ อย
บริ
ตไฟฟ
้ าราชบุ
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี
2556

100

ค่ าเสื่อมราคาสะสมและการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร
313,997
24,238
(521)
1,182
338,896
40,131
(3,324)
375,703

ที่ดิน

-

-

บริษษัทัทผลิผลิ
ตไฟฟ้
าราชบุ
รีโฮลดิรีโ้งฮลดิ
จ�ำกัดง้ (มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย ษัทย่ อย
บริ
ตไฟฟ
้ าราชบุ
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

79

38,396,046
3,294,063
(797)
(816,300)
40,873,012

34,489,958
3,434,766
(283,923)
(129,263)
884,508

โรงไฟฟ้ าระบบ
ส่ งพลังงานไฟฟ้ า
และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการ
ผลิตและบํารุ งรักษา

-

164,608
76,055
(6,490)
(64)
234,109

อุปกรณ์สาํ หรับ
เครื่ องตกแต่ง
โรงไฟฟ้ า
ติดตั้ง เครื่ องใช้
กังหันแก๊ส ซึ่ ง
สํานักงานและ
ยังไม่ได้ใช้งาน
อุปกรณ์
(พันบาท)
164,309
33,447
(33,138)
(10)
-

งบการเงินรวม

28,902
6,161
35,063

22,751
6,151
-

ยานพาหนะ

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

38,928,452
3,416,410
(7,287)
(819,688)
41,517,887

34,991,015
3,498,602
(317,061)
(129,794)
885,690

รวม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
311,290
587,264
549,624

1,337,994

1,338,467
1,307,112

ที่ดิน

43,945,087
39,658,016

47,894,254
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โรงไฟฟ้ าระบบ
ส่ งพลังงานไฟฟ้ า
และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการ
ผลิตและบํารุ งรักษา

15,826
15,826

15,826
319,234
282,183

86,049

อุปกรณ์สาํ หรับ
เครื่ องตกแต่ง
โรงไฟฟ้ า
ติดตั้ง เครื่ องใช้
กังหันแก๊ส ซึ่ ง
สํานักงานและ
ยังไม่ได้ใช้งาน
อุปกรณ์
(พันบาท)

งบการเงินรวม

14,249
8,147

20,326

ยานพาหนะ

7,609
24,771

177,088

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

46,227,736
41,845,679

49,842,827

รวม

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

บริษษัทัทผลิผลิ
ตไฟฟ้
าราชบุ
รีโฮลดิรี้งโฮลดิ
จ�ำกัดง้ (มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย ษัทย่ อย
บริ
ตไฟฟ
้ าราชบุ
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
เพิม่ ขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง เครื่ องใช้
สํานักงานและ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
(พันบาท)

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

292,040
3,953
-

301,486
-

172,667
4,260
271,765
(51,722)

26,807
-

89,034
492,551
(577,204)
-

580,548
496,811
(51,722)

295,993
295,993

301,486
8,150
309,636

396,970
3,342
18,159
(548)
417,923

26,807
26,807

4,381
41,043
(26,309)
19,115

1,025,637
44,385
(548)
1,069,474

-

659
-

106,493
25,280
(31,682)

8,668
5,361
-

-

115,161
31,300
(31,682)

-

659
12,085
12,744

100,091
67,178
(354)
166,915

14,029
5,362
19,391

-

114,779
84,625
(354)
199,050

292,040

-

66,174

18,139

89,034

465,387

295,993
295,993

300,827
296,892

296,879
251,008

12,778
7,416

4,381
19,115

910,858
870,424
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งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

104

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวน
แล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 3,266 ล้านบาท และ 22 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย ( ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555:2,775 ล้ านบาท)
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
สิ ทธิในการ ค่าความนิยม
พัฒนา
จากการ
โครงการ
ซื้อธุรกิจ
(พันบาท)

สิ ทธิในการ
เชื่อมโยงระบบ
จําหน่ายไฟฟ้ า

ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์

30,963
(1,266)
-

30,690
7,267
(1,936)

665,512
-

29,697
29,697

36,021
29,955
(1,932)
(4,787)
59,257

6,222
3,558
-

สิ ทธิในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ า

รวม

1,913,618
(1,206,592)
45,887

7,220,868
(530,275)
(88,130)

9,861,651
7,267
(1,738,133)
(44,179)

665,512
665,512

752,913
10,829
763,742

6,602,463
(552,949)
6,049,514

8,086,606
29,955
(1,932)
(546,907)
7,567,722

19,567
5,224
(1,810)

-

-

1,326,763
327,921
(21,573)

1,352,552
336,703
(23,383)

9,780
3,712
13,492

22,981
6,017
1,813
30,811

-

-

1,633,111
297,384
(139,507)
1,790,988

1,665,872
307,113
(137,694)
1,835,291

24,741

11,123

665,512

1,913,618

5,894,105

8,509,099

19,917
16,205

13,040
28,446

665,512
665,512

752,913
763,742

4,969,352
4,258,526

6,420,734
5,732,431
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

105

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

83

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิในการ
พัฒนาโครงการ
(พันบาท)

รวม

17,082
314

665,512
-

682,594
314

17,396
2,337
19,733

665,512
665,512

682,908
2,337
685,245

11,712
2,295

-

11,712
2,295

14,007
1,565
15,572

-

14,007
1,565
15,572

5,370

665,512

670,882

3,389
4,161

665,512
665,512

668,901
669,673

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

15

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

2556

สิ นทรัพย์

รวม
1,180,523
การหักกลบรายการของภาษี
(1,039,498)
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ
141,025

2556
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

84

2555

หนีส้ ิ น

2556

(พันบาท)
1,323,806
(2,982,449)
(1,193,923)
1,039,498
129,883
(1,942,951)

สิ นทรัพย์

15,825
15,825

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
(พันบาท)
13,462
13,462

2556
-

2555

(3,379,467)
1,193,923
(2,185,544)

หนีส้ ิ น

2555
-
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1
มกราคม
2556

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ผลต่างจากอัตรา
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
แลกเปลี่ยน
(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ขาดทุนยกไป
รวม

112,738
17,221
(76)
151,599
1,042,324
1,323,806

9,334
1,699
109
(142,511)
93,860
(37,509)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อื่นๆ
รวม

(93,635)
(3,214,955)
(70,877)
(3,379,467)

142,280
(112,143)
30,137

สุ ทธิ

(2,055,661)

(7,372)

85

-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2556

(9,088)
(96,686)
(105,774)

122,072
18,920
33
1,039,498
1,180,523

93,635
93,635

257,737
15,509
273,246

(2,814,938)
(167,511)
(2,982,449)

93,635

167,472

(1,801,926)

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 1
มกราคม
2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
ผลประโยชน์พนักงาน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ขาดทุนยกไป
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ผลต่างจาก
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
อัตราแลกเปลี่ยน
(พันบาท)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2555

100,994
16,631
6,127
234,700
65,900
(24)
424,328

11,744
590
(81,070)
989,975
(52)
921,187

(6,127)
(6,127)

(2,031)
(13,551)
(15,582)

112,738
17,221
151,599
1,042,324
(76)
1,323,806

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อื่นๆ
รวม

(3,058,169)
(122,548)
(3,180,717)

(199,071)
78,717
(120,354)

(93,635)
(27,999)
(121,634)

42,285
953
43,238

(93,635)
(3,214,955)
(70,877)
(3,379,467)

สุ ทธิ

(2,756,389)

800,833

(127,761)

27,656

(2,055,661)

ณ วันที่
1 มกราคม
2556

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย / รายได้ใน
การเปลี่ยนแปลง
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ในภาษีเงินได้
ที่เป็ นผลมาจาก
การปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการ
บัญชี เรื่ อง
ผลประโยชน์
พนักงาน
(พันบาท)

13,462
13,462

-

86

2,363
2,363

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

15,825
15,825

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่
1 มกราคม
2555

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
รวม

16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย / รายได้ใน
การเปลี่ยนแปลง
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ในภาษีเงินได้
ขาดทุน
ที่เป็ นผลมาจาก
การปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการ
บัญชี เรื่ อง
ผลประโยชน์
พนักงาน
(พันบาท)

11,947
65,900
77,847

-

1,515
(65,900)
(64,385)

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

13,462
13,462

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2556
2555
ค่าพัฒนาโครงการนํ้างึม 3
ค่าพัฒนาโครงการเซเปี ยน-เซนํ้าน้อย
ค่าพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานลม
ค่าใช้จ่ายภายใต้สญ
ั ญาจัดหาและซ่อมอะไหล่
โรงไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าชําระค่าหุน้
อื่น ๆ
รวม

139,052
446,591
964,574
138,867
41,304
1,730,388

87

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
438,862
139,051
159,532
319,337
1,067,920
48,309
2,033,960

138,867
4,289
282,207

438,862
159,532
9,265
607,659

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า - นํ้างึม 3
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 บริ ษทั ได้ลงนามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ น้ (Shareholders Agreement) กับ ผูถ้ ือหุ น้ อีก 3
ราย ได้แก่บริ ษทั จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด บริ ษทั Marubeni Corporation และ Lao Holding State Enterprise เพื่อร่ วม
ดําเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 3 จํากัด ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) มีทุนจดทะเบียน 0.30 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ประกอบด้วย หุ น้ สามัญจํานวน 3,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 100 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 25 บริ ษทั ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อ
พัฒนาและบริ หารโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า - นํ้างึม 3 โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ในระหว่างเดือนธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้โอนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โครงการเป็ นเงินลงทุนของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจํานวน 0.45 ล้านบาท ตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 25
ในระหว่างปี 2556 โครงการดังกล่าวไม่สามารถได้รับการอนุมตั ิให้ต่อสัญญาสัมปทานจากกระทรวงวางแผนและ
การลงทุนของ สปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าวซึ่ งได้หมดหมดอายุไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 อันเป็ นผล
มาจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการพัฒนาพลังงานภายในประเทศของ สปป.ลาว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างเจรจากับรัฐบาล สปป. ลาว เพื่อโอนและขายสิ นทรัพย์ของโครงการซึ่ งผลสุ ดของการเจรจายังไม่อาจทราบ
ได้ในปั จจุบนั ดังนั้นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสิ นทรัพย์โครงการดังกล่าวจึงถูกประมาณการขึ้น ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์โครงการดังกล่าวจํานวน 315 ล้านบาทได้ถูกรับรู ้ในค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี สิ้ นสุ ด31
ธันวาคม 2556
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าเซเปี ยน-เซนํ้าน้ อย
ในระหว่างปี 2556 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันมีมติอนุมตั ิเพิ่ม
ทุนโดยการโอนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เงินกูย้ มื ระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็ นเงินลงทุนของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ดังกล่าวตามสัดส่ วนการลงทุนของแต่ละผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้โอนรายการดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันดังกล่าวเป็ นจํานวน 392.53 ล้านบาท
โครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานลม
กลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาโครงการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลมในประเทศไทยและใน
ประเทศออสเตรเลีย
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

17

หนีส้ ิ นทีม่ ีภาระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตวั๋ เงินจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่มีหลักประกัน
หุน้ กูส้ ่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่มีหลักประกัน
หั กค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชี
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ิ นทีม่ ีดอกเบีย้ ส่ วนทีห่ มุนเวียน
ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่มีหลักประกัน
หั ก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัด
บัญชีเกินกว่าหนึ่งปี

8,224,215
1,550,000

900,000
1,800,000

-

-

-

285,981

-

-

4,961,400

3,939,900

-

-

(1,393)
4,960,007

(3,041)
3,936,859

-

-

1,515
14,735,737

1,009
6,923,849

-

-

1,186,297

1,358,280

-

-

1,200,000

12,595,236

1,200,000

1,200,000

(45,616)
1,154,384

(48,643)
12,546,593

1,200,000

1,200,000

89

รายงานประจ�ำปี
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555
หุน้ กูส้ ่ วนที่มีหลักประกัน
หั ก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชี
เกินบัญชีเกินกว่าหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีส้ ิ นทีม่ ีดอกเบีย้ ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน

5,397,338

(พันบาท)
11,012,698

(12,571)
5,384,767
3,554
7,729,002

(39,787)
10,972,911
943
24,878,727

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,200,000

1,200,000

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดเกินห้าปี
รวม

14,734,222
1,875,718
5,849,730
22,459,670

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
6,922,840
1,200,000
18,227,934
6,649,850
31,800,624
1,200,000

1,200,000
1,200,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นคงเหลือจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็ นจํานวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 และ 2.57 ต่อปี มีกาํ หนด
ชําระคืนภายในเดือนเมษายน 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีวงเงินการออกตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
จํานวน 5,000 ล้านบาท ชนิดไม่มีหลักประกัน กับสถาบันการเงินหลายแห่ ง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 23
สิ งหาคม 2556 ถึงวันที่ 22 สิ งหาคม 2557 โดยไม่จาํ กัดจํานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงิน
จํานวน 1,550 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.78 ถึง ร้อยละ 3.00 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระภายใน
182 วัน

90

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

113

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นจํานวนเงิน 260 ล้าน
เหรี ยญสิ งคโปร์ หรื อเทียบเท่า 6,724.22 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระหว่าง
ธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดสิ งคโปร์ (SIBOR) บวกด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ต่ออายุสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวออกไปอีก 6 เดือน โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ชาํ ระ
คืนเงินกูย้ มื ระยะยาวกับกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศออสเตรเลียเป็ นจํานวนเงิน 360.50 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย
หรื อเทียบเท่า 10,620 ล้านบาท พร้อมทั้งได้ตดั จําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ ืมคงเหลือจํานวน 7.76
ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย หรื อเทียบเท่า 228.68 ล้านบาท ซึ่ งได้แสดงอยูใ่ นต้นทุนทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 และได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินใหม่กบั กลุ่มสถาบันการเงินในประเทศออสเตรเลีย โดยมีวงเงินรวม 100
ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Bank Bill Swap Bid Rate (BBSY) ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวเสนอซื้ อของออสเตรเลียที่ประกาศโดย Reuters บวกด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ณ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั
ย่อยทางอ้อมดังกล่าวไม่มียอดคงเหลือจากวงเงินกูย้ มื ดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื คงเหลือกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่งเป็ นจํานวนเงิน 1,200 ล้านบาท โดย
มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี และมีการกําหนดชําระคืนในปี 2559
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ออกหุ ้นและเสนอขายหุ ้นกูว้ งเงิน
13,286 ล้านบาท โดยเป็ นหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผแู ้ ทน อายุไม่เกิน 4 ปี มีกาํ หนดชําระคืน
เป็ นรายไตรมาสเริ่ มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 และจะครบกําหนดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในแต่ละชุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีหุ้นกูท้ ี่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน
5,682.80 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั RH International (Singapore) Corporation PTE.,Ltd ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม มี
เงินกูย้ มื ระยะยาว จํานวน 15,000 ล้านเยน หรื อเทียบเท่า 4,663.43 ล้านบาทโดยเป็ นหุ น้ กูไ้ ม่มีหลักประกันและไม่
ด้อยสิ ทธิ อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.72 ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนในปี 2569 โดยบริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน
เงินกูด้ งั กล่าว
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

18

เจ้ าหนีอ้ นื่
หมายเหตุ

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้รับล่วงหน้าและค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
และค่าใช่จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม
19

งบการเงินรวม
2556
2555

5

90,783

5

43,929
222,864
430,510
788,086

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
39,065

729

983

123,182
237,703

16,004
12,429

15,451
12,295

449,475
849,425

175,560
204,722

262,576
291,305

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

หมุนเวียน (รวมอยู่ในเจ้ าหนี้อื่น)
สํารองวันหยุดที่ยงั ไม่ได้ใช้

14,417

13,940

5,685

5,326

ไม่ หมุนเวียน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

92,276

84,717

73,442

61,987
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สํารองวันหยุดทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

13,940
3,374
(2,288)
(609)
14,417

15,131
(563)
(592)
(36)
13,940

งบการเงินรวม
2556
2555
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
(กําไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
5,326
2,218
(1,859)
5,685

4,530
1,251
(455)
5,326

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

84,716
18,439
(4,623)

79,631
14,668
(9,513)

61,987
14,448
(3,069)

54,528
10,669
(3,210)

(5,813)
(443)
92,276

(70)
84,716

76

61,987

73,442

ค่าใช้จ่ายซึ่งได้แสดงอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สํารองวันหยุดที่ยงั ไม่ได้ใช้
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รวม

3,374
18,439
21,813
93

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
2,218
1,251
(592)
14,448
10,669
14,668
14,076
16,666
11,920

รายงานประจ�ำปี
2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อสมมุติหลักในการประมาณเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
(แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก)
งบการเงินรวม
2556
2555
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

4.3
5 และ 8

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(ร้ อยละ)
3.8 และ 4.2
4.3
5 และ 8
8

4.2
8

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ อัตราดอกเบี้ยคิดลด
ใช้อตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
20

ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้
2556
2555
ต่อหุน้
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(บาท)
(พันหุ้น / พันบาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

10

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

10

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

21

ส่ วนเกินทุนและสํ ารอง
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน โดยแสดงส่ วนงานดําเนิ นงานตามมุมมองผูบ้ ริ หารเป็ น
รู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากการบริ หารการจัดการและโครงสร้างการบริ หารและการรายงานทาง
การเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั เสนอข้อมูลส่ วนงานที่รายงานดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
กลุ่มธุรกิจบริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
กลุ่มธุรกิจอื่น

การดําเนิ นงานอื่นๆ ในปี 2556 หรื อ 2555 ยังไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริ มาณที่ตอ้ งแยกแสดงเป็ นส่ วนงาน
ดําเนินงานเพิ่มเติม
ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อน
ภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั้นเป็ น
ข้อมูลที่ เหมาะสมในการประเมิ นผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิ จการอื่ นที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) กลับรายการ
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

กําไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
กําไรจากการขายลูกหนี้ระยะยาว
รายได้อื่น

กําไรจากการขายหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

ดอกเบี้ยรับ

เงินปั นผลรับ

รายได้ค่าบริ การการจัดการ

กําไรขั้นต้ น

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
8,034,583
437,294
1,069,442
126,431
(683,057)
(3,838)
(2,044,719)
718,051
7,654,187
(811,107)
6,843,080

259,671
357,335
(545,916)
(233)
(1,121,956)
971,163
7,135,972
(1,218,479)
5,917,493

(47,152,365)

(43,192,137)
7,215,908

55,186,948

2555

50,408,045

2556

ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
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(49,082)

(12,689)
(49,082)
-

268
(44,291)
(67,389)

-

1,081

-

4,669

69,269

(135,113)

204,382

(พันบาท)

645,830
49,965
(1,171,696)
771,735
(511,433)

3,809
(54,932)
9,864
-

71,113

313,222

388,476
(75,254)

150,602

1,064

32,550
71,113
-

220,903

232,570

-

-

-

2556

783,679
-

1,022,391

1,098,519
(76,128)

6,181,633

958,474
7,475,366
(1,293,733)

407,568
(1,761,903)
704,113
(1,633,389)

645,830

411,354

220,903

188,314
164,774

237,239

7,285,177

(43,327,250)

50,612,427

2556

208,497

-

-

-

2555

96,608
(780,079)
792,023
(355,297)

ธุรกิจอืน่ ๆ

-

17,438

61,320

(117,130)

178,450

ธุรกิจบริการเดินเครื่อง
และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า
2556
2555

รวม

7,936,584

750,601
8,823,819
(887,235)

226,848
(1,518,068)
798,049
(2,400,016)

783,679
1,069,442
-

603,132

188,314

225,935

8,095,903

(47,269,495)

55,365,398

2555

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

รายได้จากการขายและการให้บริ การ (ลูกค้าภายนอก)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สิ นทรัพย์รวมของแต่ละส่ วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
ธุรกิจบริ การเดินเครื่ อง
และบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
(พันบาท)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
สินทรัพย์ ส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

61,555,388
70,346,241

286,395
159,475

ธุรกิจอื่น ๆ

รวม

27,061,470
26,305,044

88,903,253
96,810,760

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนําเสนอการจําแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของลูกค้า สิ นทรัพย์
ตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์

2556
ไทย
ออสเตรเลีย
ประเทศอื่น ๆ
รวม

รายได้ รวม

48,001,404
2,406,641
204,382
50,612,427

2555

สิ นทรัพย์ รวม
2556
2555

(พันบาท)
51,892,277
62,378,195
3,294,671
20,358,801
178,450
6,166,257
55,365,398
88,903,253

66,515,733
26,602,180
3,692,847
96,810,760

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายหนึ่ งจากส่ วนงานผลิตไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 47,964 ล้านบาท (2555: 51,829
ล้ านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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กําไรจากการยกเลิกสั ญญาซื้อขายไฟฟ้า
ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2555 บริ ษทั RATCH-Australia Collinsville Pty Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั
ได้ รั บ ข้อ เสนอจากผู ้รั บ ซื้ อ ไฟฟ้ ารายหนึ่ งของโรงไฟฟ้ า Collinsville เพื่ อ ขอยกเลิ ก สั ญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ า
(Termination on Agreement – Collinsville Power Station Power Purchase Agreement) โดยกลุ่มบริ ษทั ได้รับ
ค่าชดเชยจากการยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าเป็ นจํานวนเงิน 99.57 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย (หรื อ
เทียบเท่า 3,202.57 ล้านบาท) ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ า Collinsville ในอนาคตของบริ ษทั ย่อยที่มีการยกเลิกสัญญาสัมปทานไฟฟ้ า
ดังกล่าว ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไว้ โดยผลกระทบต่องบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
(พันบาท)
3,202,573

รายได้จากการยกเลิกสัญญาซื้ อ-ขายไฟฟ้ า
ค่ าใช้ จ่ายอื่ นที่เกี่ยวข้ องในการยกเลิกสัญญา
การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายสิ ทธิในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้ า
ตัดจําหน่ายค่าความนิยม
การด้อยค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรจากการยกเลิกสั ญญาซื้อขายไฟฟ้า

(885,690)
(530,275)
(546,445)
(153,031)
(17,690)
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(2,133,131)
1,069,442

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

121

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าจ้างที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ค่าบริ จาค
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและต้นทุนพัฒนา
โครงการ
ขาดทุนจากการจําหน่ายวัสดุสาํ รองคลัง
และอุปกรณ์
รวม
25

งบการเงินรวม
2556
2555
558,958
435,340
140,141
86,718
29,375
27,404
126,070
330,156
27,741
1,761,903

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
660,594
344,318
366,383
428,237
242,696
155,614
161,848
60,951
63,017
111,407
63,668
82,578
17,275
49
49
27,959
15,696
16,435
71,450
86,190
33,595
-

39,298
1,518,068

330,446

-

170
1,144,184

13,210
730,881

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ

15,816
92,455
7,155
59,054
174,480
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23,822
114,703
5,697
80,030
224,252

8,399
59,624
4,861
48,817
121,701

6,579
61,409
5,196
51,696
124,880

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

พนักงานอืน่
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

272,505
11,260
100,713
384,478
558,958

311,996
12,362
89,470
413,828
638,080

143,034
10,652
68,931
222,617
344,318

137,714
10,077
73,678
221,469
346,349

กลุ่มบริ ษทั ในประเทศไทยได้เข้าร่ วมกองทุนสํารองเลี้ยงชี พประเภทจ่ายสมทบสําหรับพนักงานของกฟผ. สําหรับ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงิน
สะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง
อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
26

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
ต้นทุนเชื้อเพลิง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
ค่าซ่อมแซมและอะไหล่ในการบํารุ งรักษา

35,734,639
3,770,194
1,583,457
1,505,625

100

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
39,443,154
3,894,270
86,190
1,976,773
1,323,316
-

33,595
-

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริ หาร
ค่าเบี้ยประกันโรงไฟฟ้ า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ต้นทุนอื่น
ค่าจ้างที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
การด้อยค่าเงินลงทุนและต้นทุนพัฒนาโครงการ
27

519,860
277,166
558,958
582,240
140,141
86,718
330,156

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
512,770
258,609
297,697
660,594
344,318
405,734
161,848
60,951
111,407
63,669
330,446

185,308
366,383
63,017
82,578
-

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2556
2555

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
- ดอกเบี้ยจ่าย
กิจการอื่น
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื
ตัดจําหน่าย
- ตัดจําหน่ายมูลค่ายุติธรรม
รวม

5

101

104,196

304,073

-

-

1,529,361

2,184,337

48,780

49,193

416,553
(416,720)
1,633,390

107,282
(195,676)
2,400,016

48,780

49,193

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน

124

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

28

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2556
2555

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป (สู งไป)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

15

1,291,011
(4,650)
1,286,361

1,783,609
(95,540)
1,688,069

-

-

7,372
1,293,733

(800,833)
887,236

(2,363)
(2,363)

64,384
64,384

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง
งบการเงินรวม
2556
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี-เงินปันผล
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ได้และรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี

20

2555
(พันบาท)

7,475,365
1,495,073
(1,036,795)

14,200

102

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

23

(พันบาท)

8,823,819
2,029,478
(2,149,239)

-
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2556

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป (สู งไป)
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้ใช้
ผลกระทบทางภาษีในต่างประเทศเนื่องจาก
เกณฑ์การคํานวณภาษีที่แตกต่างกัน
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

งบการเงินรวม

(พันบาท)
(4,561)

17

2555

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
(95,540)

69,699
-

20,414
65,900

756,117
1,293,733

1,016,223
887,236

10

งบการเงินเฉพาะ
2556

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี-เงินปันผล
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ได้และรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ผลขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้ใช้
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

-

103

2555
(พันบาท)
4,793,197
958,639
(1,036,795)

8,610
67,183
(2,363)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
23

1

(พันบาท)
4,830,157
1,110,936
(1,132,865)

20,414
65,900
64,385

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถดั มา (2556 และ
2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ
ทั้งนี้ เป็ นที่ เชื่ อได้ว่ารั ฐบาลจะดําเนิ นการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อตั ราภาษีไม่สูงไปกว่าร้ อยละ 20 สําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
29

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลาย
ประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับโครงการ
ผลิตไฟฟ้ าด้วยก๊าซธรรมชาติที่เป็ นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้ามันดิบ ซึ่งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มมี
กําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น(วันที่ 27 มิถุนายนพ.ศ. 2550 สําหรับ
บัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 2222(2)/2549 และวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สําหรับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
เลขที่ 1091(2)/2553 และวันที่ 26 มกราคม 2555 สําหรับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1362(2)/2554 โดยรวม
กันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน)
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่ระบุไว้
ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

30

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจากกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ที่
เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยแสดงการคํานวณ
ดังนี้

กําไรสุ ทธิทเี่ ป็ นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ของบริษทั (ขั้นพืน้ ฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจําหน่ ายแล้ ว
กําไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)
31

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(พันบาท/พันหุ้ น)
6,186,850
1,450,000
4.27

7,726,270
1,450,000
5.33

4,795,559
1,450,000
3.31

4,765,772
1,450,000
3.29

เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท เงินปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างเดือนกันยายน 2556
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
สําหรับปี 2555 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 2.27 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 3,292 ล้านบาท สุ ทธิ จากเงินปั นผล
ระหว่างกาลซึ่ งจัดสรรจากกําไรสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในเดือนกันยายน 2555 ดังนั้นยอดสุ ทธิ ของเงินปั นผล
ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 1,697 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนเมษายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท เป็ นเงิ นจํานวนทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท เงิ นปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างเดือนกันยายน 2555

105
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ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
สําหรับปี 2554 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 2.25 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 3,262.50 ล้านบาท สุ ทธิ จากเงิน
ปันผลระหว่างกาลซึ่งจัดสรรจากกําไรสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุ น้ ละ 1.10 บาท
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเมื่อเดือนกันยายน 2554 ดังนั้นยอดสุ ทธิ ของเงิน
ปันผลดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 1,667.50 ล้านบาทได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนเมษายน 2555
32

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการความ
เสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจว่ามี
ความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ยน้อย เนื่องจากภาระดอกเบี้ย
ลอยตัวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กู้ (หมายเหตุ 17) นั้นได้กาํ หนดไว้ในค่าความพร้อมจ่ายตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า (หมายเหตุ 5) ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
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อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของเงินให้กยู้ มื แก่และเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
และระยะที่ครบกําหนดชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุ 5
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และระยะเวลา
ที่ครบกําหนดชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุ 17
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ น
สาระสําคัญดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเหรียญออสเตรเลีย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเหรียญสิงคโปร์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเยน
หุน้ กู้
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีความเสี่ยง

2556

2556

2555

100,278
-

1,172,862

100,278
1,093,943

1,358,280

-

-

2555
(พันบาท)

1,186,178
6,724,215

-

4,639,038

5,291,570

12,549,431

6,750,128

-

-

-

-

1,172,862

1,194,221

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่ อครบกําหนด ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายทางการเงิ นแก่ กลุ่ มบริ ษทั กลุ่ มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
เนื่ องจากรายได้ส่ว นใหญ่ของกลุ่ มบริ ษทั อยู่ภายใต้สัญญาระยะยาวกับคู่สัญญาน้อยราย อย่างไรก็ตามคู่สัญญา
โดยทัว่ ไปจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนที่มีขนาดใหญ่และมีความเสี่ ยงที่รับรู ้อยูใ่ นระดับตํ่า
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ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรั กษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผย
ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บนั ทึกในบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่จะถือไว้จนครบกําหนดและเผื่อขาย
พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่ในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดถูก
พิจารณาเพื่อความมุ่งหมายในการเปิ ดเผยในงบการเงินเท่านั้น
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ใช่ ตราสารอนุ พนั ธุ์ ซึ่ งพิจารณาเพื่อความมุ่งหมายในการเปิ ดเผยในงบ
การเงิ น คํานวณจากมูลค่าปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดในอนาคตของเงิ นต้นและดอกเบี้ ย ซึ่ งคิดลดโดยใช้อตั รา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด ณ วันที่ในรายงาน
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มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ น พร้ อมทั้งมูลค่าตามบัญชี ตามที่ ปรากฏในงบดุ ล ณ วันที่ 31
ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
(พันบาท)
ปี 2556
สิ นทรัพย์
ไม่ หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนถือไว้เผือ่ ขาย
หนีส้ ิ น
หมุนเวียน
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวม
ปี 2555
สิ นทรัพย์
ไม่ หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนถือไว้เผือ่ ขาย
หนีส้ ิ น
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวม

2,997,896

2,997,896

-

-

4,989,452

4,960,007

-

-

1,158,926
5,621,458
11,769,836

1,154,384
5,384,767
11,499,158

1,204,542
1,204,542

1,200,000
1,200,000

2,729,221

2,729,221

-

-

285,981
3,964,435

285,981
3,936,859

-

-

12,560,793
10,854,180
27,665,389

12,546,593
10,972,911
27,742,344

1,214,199
1,214,199

1,200,000
1,200,000
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33

ภาระผูกพันกับกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าขนาด 0.9
เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ("กฟภ.") เป็ นระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมี
การแจ้งยุติสญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าขนาด 3.6
เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค(“กฟภ.”) เป็ นระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมี
การแจ้งยุติสญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สัญญาปฏิบตั ิการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาปฏิบตั ิการเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ากับผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่ง โดยมีค่าบริ การเดินเครื่ องตามสัญญาประมาณ 6.03 ล้านบาทต่อปี โดย
สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และระยะเวลาตามสัญญาจะได้รับการขยายออกไป
โดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องอีก 1 ปี โดยมีอตั ราค่าบริ การตามสัญญาประมาณ 6.03 ล้านบาทต่อปี
สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติกบั
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็ นระยะเวลา 25 ปี โดย ปตท. จะจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบั บริ ษทั ย่อย
ในปริ มาณและราคาที่ตกลงกัน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายนํ้ามันดีเซลกับ ปตท.
เป็ นระยะเวลา 3 ปี และระยะเวลาตามสัญญาจะได้รับการขยายออกไปโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่ องอีกคราวละ 1 ปี
จนกว่าระยะเวลาตามสัญญาจะสิ้ นสุ ดลง เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่ามีความประสงค์จะยกเลิกการขยาย
ระยะเวลาตามสัญญาโดยอัตโนมัติดงั กล่าวไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนที่ระยะเวลาตามสัญญาเดิมจะสิ้ นสุ ดลง โดยปตท.
จะจําหน่ายนํ้ามันดีเซลให้กบั บริ ษทั ย่อยในปริ มาณและราคาที่ตกลงกัน
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เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas
Sales Agreement) ที่เป็ นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้ามันดิบกับ บริ ษทั ปตท.สผ.สยาม จํากัดและ บริ ษทั ปตท.สํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดกําลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (โครงการประดู่
เฒ่า) และ 0.9 เมกะวัตต์ (โครงการประดู่เฒ่าส่ วนขยาย) โดยมีการซื้ อขายก๊าซตามราคาฐานเริ่ มต้นที่ 26.65 บาท ต่อ
1 ล้าน บี.ที.ยู. เป็ นเวลา 8 ปี นับแต่วนั เดินเครื่ องเชิงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 และวันที่ 2 ธันวาคม 2553
ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas
Sales Agreement) ที่เป็ นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้ามันดิบกับ บริ ษทั ปตท.สผ.สยาม จํากัดและ บริ ษทั ปตท.สํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดกําลังการผลิต 3.6 เมกะวัตต์ (โครงการเสา
เถียร) โดยมีการซื้ อขายก๊าซตามราคาฐานเริ่ มต้นที่ 29.50 บาท ต่อ 1 ล้าน บี.ที.ยู. เป็ นเวลา 8 ปี นับแต่วนั เดินเครื่ อง
เชิงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
สัญญาจัดหาและซ่ อมอะไหล่ โรงไฟฟ้ า (Contractual Service Agreement)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาจัดหาและซ่ อมอะไหล่
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมระหว่างบริ ษทั ย่อยกับคู่สัญญาร่ วมค้า General Electric International Operations Co.,
Inc. และ GE Energy Parts, Inc. สัญญาดังกล่ าวมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ ลงนามในสัญญาจนถึ งวันสิ้ นสุ ดการ
เดินเครื่ องของอุปกรณ์กงั หันแก๊สตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ในปี 2570 โดยมีมูลค่าตามสัญญาประมาณ 428.60 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาซึ่งจะมีการปรับเพิ่มราคาตามเงื่อนไขในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมี
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 232.20 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31 ธั นวาคม
2555: 249.43 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าวระบุให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเปิ ดเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตจํานวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555: 6 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
สัญญาซื้อขาย Gas Gas Heater Element
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาซื้ อขาย Gas Gas Heater
Element กับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยมีมูลค่าตามสัญญา 34.80 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั
ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 3.48 ล้านบาท
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สัญญาสนับสนุนพัฒนาบริการ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาสนับสนุนพัฒนาบริ การกับบริ ษทั วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จํากัดโดย
บริ ษทั จะดําเนิ นการวางแผนจัดหาเงินทุนหมุนเวียน ให้บริ การคําปรึ กษาที่เกี่ ยวข้องทางการเงินให้กบั บริ ษทั เฟิ ร์ ส
โคราช วินด์ จํากัดและบริ ษทั เค.อาร์ .ทู จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม โดยบริ ษทั จะได้รับค่าบริ การตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ภายหลังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานลมของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวสําเร็ จ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงมีสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสาขาของธนาคารต่างประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงินประมาณ 15 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
แลกเปลี่ยนเป็ นเงินบาทเป็ นจํานวนเงินประมาณ 484.2 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั อาร์ เอช อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นจํานวนเงินประมาณ 15 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
แลกเปลี่ยนเป็ นเงินบาทเป็ นจํานวนเงินประมาณ 488.7 ล้านบาท
หนังสือคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันในนามของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เพื่อใช้เป็ นหลักประกันในการปฎิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆในการดําเนิน
ธุรกิจปกติ จํานวน 93.01 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555: 1,084.42 ล้ านบาท)
รายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนคงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 4.48 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555: 2.32 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
รายจ่ายฝ่ ายทุนได้แก่ สัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ า ก่อสร้างเขื่อนและท่อส่ งนํ้า และบริ การอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
ในข้อมูลทางการเงินรวม เป็นจํานวนเงิน 20,348.50 ล้านบาท และ 270.59 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555: 21,351.13 ล้ านบาท และ 481.05 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั มี
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนได้แก่ สัญญางานบริ การด้านวิศวกรรมที่ปรึ กษาและสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้ า เป็ น
จํานวนเงิน 395.18 ล้านบาท และ 26.38 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : 757.54 ล้ านบาท และ
61.36 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั มีภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนได้แก่ สัญญางานบริ การด้านวิศวกรรมที่ปรึ กษา สัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า และ
สัญญาบริ การอื่น ๆ เป็ นจํานวนเงิน 178.07 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สัญญาการจํานําหุ้น
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้นาํ ใบหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด บริ ษทั โซลาร์ ตา้
จํากัด บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด และ บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 7) จํากัด ซึ่งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันการกูเ้ งินให้แก่เจ้าหนี้เงินกูข้ องกิจการที่
ควบคุมร่ วมกันดังกล่าว
บริ ษทั ได้นาํ ใบหุ ้นทั้งหมดของ บริ ษทั เฟิ ร์ ส โคราช วินด์ จํากัด และบริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม ไปเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันการกูเ้ งินให้แก่เจ้าหนี้เงินกูข้ องบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
บริ ษทั ได้นาํ ใบหุ น้ ทั้งหมดของ บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน และกิจการ
ที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวได้นาํ ใบหุ น้ บางส่ วน ของ บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ไปเป็ นหลักทรัพย์
คํ้าประกันการกูเ้ งินให้แก่เจ้าหนี้เงินกูข้ อง บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด
34

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการ
ที่ควบคุมร่ วมกันในส่ วนที่บริ ษทั ถื อหุ ้นอยู่ท้ งั หมดให้กบั บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ น
จํานวนเงิน 500 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ การซื้ อหุ น้ บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
ซึ่งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เพิ่มจํานวน 17.12 ล้านหุน้ หรื อร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
เป็ นจํานวนเงิน 21.32 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด ซึ่ งเป็ น
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน สําหรับหุ น้ สามัญจํานวน 1.05 ล้านหุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยบริ ษทั
ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุน้ ในอัตราหุ น้ ละ 4.00 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ ตามสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ร้อย
ละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 4.20 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด ซึ่ งเป็ น
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน สําหรับหุ น้ สามัญจํานวน 0.97 ล้านหุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยบริ ษทั
ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุน้ ในอัตราหุ น้ ละ 4.00 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ ตามสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ร้อย
ละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 3.88 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด ซึ่ งเป็ น
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน สําหรับหุ น้ สามัญจํานวน 1.05 ล้านหุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยบริ ษทั
ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 4.00 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ ตามสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ร้อยละ 40
เป็ นจํานวนเงิน 4.20 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2556 เป็ นเงินปันผลในอัตราหุ น้ ละ 2.63
บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 4,801.52 ล้านบาท สุ ทธิ จากเงิ นปั นผลระหว่างกาลซึ่ งจัดสรรจากกําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 ในอัตราหุ น้ ละ 2.28 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 4,175.48 ล้านบาท ยอดสุ ทธิ
ของเงิ นปั นผลดังกล่าวจํานวน 626.04 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวขึ้ นอยู่กบั การอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ เห็นชอบให้เสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
อนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2556 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 2.27 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 3,291.5 ล้านบาท
สุ ทธิ จากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท ยอดสุ ทธิ ของเงินปั น
ผลดังกล่าวจํานวน 1,696.5 ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึ้นอยู่กบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ในวันที่ 28 มีนาคม 2557
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35

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั ต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน
เนื่ องจากยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรั บปรุ งใหม่ดงั ต่อไปนี้ กาํ หนดให้ถือ
ปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การ
บูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

115

ปี ที่มีผล
บังคับใช้
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

ปี ที่มีผล
บังคับใช้
2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบรู ณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2557

สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของ
กฎหมายตามสัญญาเช่า

2557
2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) – การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ า
หรือไม่
TFRIC4 กําหนดให้ประเมินข้อตกลงซึ่ งไม่ได้มีรูปแบบของสัญญาเช่ าตามกฎหมายแต่มีการให้สิทธิ ในการใช้
สิ นทรัพย์ตามระยะเวลาที่กาํ หนดและมีการให้ผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคืนครั้งเดี ยวหรื อหลายครั้ง โดย
TFRIC 4 ให้แนวทางในการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่าเป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ ซึ่ งหากเป็ น
สัญญาเช่าก็ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า หากข้อตกลงดังกล่าวเป็ นมีสัญญาเช่า
เป็ นส่ วนประกอบ กรณี น้ ี TFRIC 4 กําหนดให้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิกบั
องค์ประกอบที่เป็ นข้อตกลงที่เป็ นสัญญาเช่าในการจัดประเภทและการบันทึกบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะถือปฏิบตั ิ TFRIC 4 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุ งย้อนหลังในงบการเงิน
ขณะนี้ผบู ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
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ค�ำอธิบายรายการและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร
1. เหตุการณ์ส�ำคัญใน ปี 2556
1.1 การลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าและสัญญาทางการเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเซเปียน-เซน�้ำน้อย
เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย
จ�ำกัด (“PNPC”) ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มีอายุสญ
ั ญา 27 ปีนบั ตัง้ แต่
วันทีเ่ ดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ ซึง่ คาดว่าจะเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์
ได้ในปี 2561

1.2 การขายหุน้ ของบริษทั สุโขทัยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2556 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้ดำ� เนินการขายหุน้ จ�ำนวน 208,000 หุน้ สัดส่วน
ร้อยละ 26 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท สุโขทัยเอ็นเนอร์ยี่
จ�ำกัด ในราคาหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 20.80 ล้านบาท
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงจากร้อยละ 51
เป็นร้อยละ 25

เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 PNPC ได้ลงนามในสัญญา
ทางการเงิ น ซึ่ ง ก� ำ หนดข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ในการกู ้ เ งิ น มู ล ค่ า
ประมาณ 714 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 22,134 ล้านบาท
กับสถาบันการเงินไทย 4 แห่ง ระยะเวลา 20 ปี โดยมีสดั ส่วน
โครงสร้างหนีส้ นิ ต่อทุนในอัตรา 70:30

2. รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ตามงบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556

ปี 2555

เพิ่ม (ลด)

%

รายได้
หัก ค่าเชื้อเพลิง

52,847.96
36,026.82

57,360.23
39,773.80

(4,512.27)
(3,746.98)

(7.87)
(9.42)

รายได้ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)

16,821.14
11,989.45

17,586.43
12,301.02

(765.29)
(311.57)

(4.35)
(2.53)

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

4,831.69
704.11

5,285.41
798.05

(453.72)
(93.94)

(8.58)
(11.77)

กำ�ไรสำ�หรับงวด
ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

5,535.80
5.22

6,083.46
(210.31)

(547.66) (9.00)
215.53 (102.48)

กำ�ไรที่เป็นส่วนของเจ้าของของบริษัทก่อนรายการพิเศษ
5,541.02
รายการพิเศษ
- กำ�ไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะยาวและลูกหนี้ระยะยาว 645.83

5,873.15

(332.13)

1,069.44
783.68

(1,069.44) (100.00)
(137.85) (17.59)

กำ�ไรที่เป็นส่วนของเจ้าของของบริษัท
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)

7,726.27
5.33

(1,539.42) (19.92)
(1.06) (19.92)

6,186.85
4.27

(5.66)

รายงานประจ�ำปี
2556

ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
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ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามงบการเงิน
รวมส�ำหรับปี 2556 มีก�ำไรจ�ำนวน 6,186.85 ล้านบาท (คิดเป็น
ก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.27 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่ง
มีก�ำไรจ�ำนวน 7,726.27 ล้านบาท (คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ
5.33 บาท) ปรากฏว่าก�ำไรลดลงจ�ำนวน 1,539.42 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 19.92 โดยมีรายการส�ำคัญดังนี้

เนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (“RAC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศ
ออสเตรเลี ย ได้ ย กเลิ ก สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ า
Collinsville รวมทั้งเงินสกุลดอลล่าร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งทั้ง 2 เหตุผลดังกล่าวส่งผลให้รายได้
ค่าความพร้อมจ่ายของ RAC ลดลงรวมจ�ำนวน 984.25 ล้านบาท
ประกอบกับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
2.1		 รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ราชบุรี จ�ำกัด (“RG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลงอีกเป็นจ�ำนวน
			 รายได้ ค ่ า ความพร้ อ มจ่ า ยปี 2556 จ� ำ นวน 171.40 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 มีการหยุดเดินเครื่อง
13,492.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 (14,647.94 ล้านบาท) โรงไฟฟ้าเพื่อท�ำการบ�ำรุงรักษาตามแผนมากกว่าในปี 2555
เป็นจ�ำนวน 1,155.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.89 สาเหตุหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงไฟฟ้าราชบุรี

ปี 2556

งานบ�ำรุงรักษาตามแผน

ปี 2555

พลังความร้อน เครื่องที่ 1
พลังความร้อน เครื่องที่ 2

MO วันที่ 27 ต.ค. - 22 ธ.ค. 56				 MO วันที่ 4 ส.ค. - 29 ก.ย. 56				 -

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1

MI วันที่ 2 ม.ค. - 27 ม.ค. 56
CI วันที่ 13 ม.ค. - 27 ม.ค. 56

MO วันที่ 23 ก.ย. - 13 พ.ย. 55

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2

MO วันที่ 2 มิ.ย. - 23 ก.ค. 56
MI วันที่ 28 มิ.ย. - 23 ก.ค. 56

CI วันที่ 2 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 55

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3

MI วันที่ 3 ก.พ. - 28 ก.พ. 56
CI วันที่ 14 ก.พ. - 28 ก.พ. 56

CI วันที่ 1 ม.ค. - 10 ม.ค. 55

MO = Major Overhaul, MI = Minor Inspection, CI = Combustion Inspection

2.2		 ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)
			 ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง) ปี 2556 จ�ำนวน
7,300.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 (7,495.70 ล้านบาท)
เป็นจ�ำนวน 195.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 สาเหตุหลัก
เนื่ อ งจากการยกเลิ ก สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ า
Collinsville และการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลล่าร์ออสเตรเลีย
ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 2.1 ท�ำให้ต้นทุนขายของ RAC ลดลงรวม
จ�ำนวน 506.87 ล้านบาท ขณะที่ค่าบ�ำรุงรักษาและค่าอะไหล่
โรงไฟฟ้ า ของ RG เพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน 162.45 ล้ า นบาทและ
191.85 ล้านบาท ตามล�ำดับ จากการบ�ำรุงรักษาตามแผนมากกว่า
ปี 2555 ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 2.1 เช่นกัน

2.3		 ก�ำไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
			 เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2555 RAC ได้รับข้อเสนอเพื่อ
ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Collinsville ท�ำให้
ได้รับค่าชดเชยจากการยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เป็นจ�ำนวนเงิน 99.57 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า
3,202.57 ล้ า นบาท) และบั น ทึ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการยกเลิ ก สั ญ ญาทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน 2,133.13 ล้ า นบาท
เป็ น ผลให้ มี ก� ำ ไรจากการยกเลิ ก สั ญ ญาดั ง กล่ า วเป็ น จ� ำ นวน
1,069.44 ล้านบาท
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2.4		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวและลูกหนี้
			 ระยะยาวอื่น
			 เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2555 RAC ได้ขายเงินลงทุน
สัดส่วนร้อยละ 14.03 ในโรงไฟฟ้า Loy Yang A และบันทึกก�ำไร
จากการขายเงินลงทุนนี้เป็นจ�ำนวน 783.68 ล้านบาท โดยได้รับ
ผลประโยชน์แบ่งเป็นเงินสดจ�ำนวน 20 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
และสัญญาการช�ำระเงินเป็นงวด (Scheduled Payment
Option Agreement) ซึ่งในปี 2556 นี้ RAC ได้ขายสัญญาการ
ช�ำระเงินดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าต้นทุนจ�ำนวน 98.75 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลียพร้อมทัง้ สัญญาดอกเบีย้ รับ (Scheduled Payment
Deed Interest) ให้กับผู้รับโอนในประเทศออสเตรเลียรวม
4 ราย ในเดือนมิถุนายน 2556 ที่ราคาขาย 120.96 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย (เทียบเท่า 3,518.06 ล้านบาท) และรับรู้ก�ำไร
จากการดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 22.21 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
(เทียบเท่า 645.83 ล้านบาท)
2.5		 รายได้อื่น
			 รายได้อนื่ ปี 2556 จ�ำนวน 407.57 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2555 (226.85 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 180.72 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 79.66 สาเหตุหลักเนื่องจาก RAC และ RG รับรู้เงิน
ชดเชยค่าอุปกรณ์โรงไฟฟ้าเสียหายจากบริษัทประกันภัยจ�ำนวน
67.83 ล้านบาท และ 11.58 ล้านบาท ตามล�ำดับ ประกอบกับ
RAC บันทึกรายได้จากเงินสนับสนุนการลดมลพิษในอากาศจาก
รัฐบาลออสเตรเลียและเงินชดเชยค่าถ่านหินภายหลังจากการ
ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Collinsville เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนรวมจ�ำนวน 54.04 ล้านบาท
2.6		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
			 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารปี 2556 จ�ำนวน 1,761.90 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 (1,518.07 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 243.83
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.06 สาเหตุหลักเนื่องจากการตัด
จ�ำหน่ายเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ น�้ำงึม 3 จ�ำนวน 315 ล้านบาท จากการที่รัฐบาล สปป.ลาว
ไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาพัฒนาโครงการ รวมทัง้ การตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ในโครงการเกาะกงอีกเป็นจ�ำนวน 29.14 ล้านบาท
2.7		 ต้นทุนทางการเงิน
			 ต้นทุนทางการเงินปี 2556 จ�ำนวน 1,633.39 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2555 (2,400.02 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 766.63 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 31.94 สาเหตุหลักมาจากการที่ RAC จ่าย
ช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนดและปรับโครงสร้างเงินกู้ รวมทั้งการ
อ่อนค่าลงของเงินสกุลดอลล่าร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับปีก่อน
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ท�ำให้ดอกเบี้ยจ่ายของ RAC ลดลงรวมจ�ำนวน 639.41 ล้านบาท
นอกจากนั้นการจ่ายช�ำระคืนเงินต้นทุกไตรมาสของ RG ท�ำให้
ดอกเบี้ยจ่ายของ RG ลดลงจ�ำนวน 125.46 ล้านบาท
2.8. ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการ
			 ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
			 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วมปี 2556 จ�ำนวน 958.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2555 (750.60 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 207.87 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.69 โดยมีสาเหตุหลักจากการเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์
ของกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้
			 (1) บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ครบทัง้ 8 โครงการ รวมก�ำลังการผลิตติดตัง้ ทัง้ สิน้ 34.25 เมกะวัตต์
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานปี 2556
ในสัดส่วนร้อยละ 49 เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 84.14 ล้านบาท
			 (2) บริษทั เฟิรส์ โคราช วินด์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วม
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานลมก�ำลังการผลิตติด
ตัง้ รวม 103.5 เมกะวัตต์ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2555 ท�ำให้ผล
การด�ำเนินงานปี 2556 ตามสัดส่วนร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
128.65 ล้านบาท
			 (3) บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานลมก�ำลังการผลิตติดตั้ง
รวม 103.5 เมกะวั ต ต์ เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ท� ำ ให้
ผลการด�ำเนินงานปี 2556 ตามสัดส่วนร้อยละ 20 เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน
101.47 ล้านบาท
2.9		 ภาษีเงินได้
			 ภาษีเงินได้ปี 2556 จ�ำนวน 1,293.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2555 (887.24 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 406.49 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 45.82 สาเหตุหลักเนือ่ งจากในปี 2555 RAC บันทึก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ�ำนวน 647.40 ล้านบาท
ขณะที่ภาษีเงินได้ของ RG ลดลงเป็นจ�ำนวน 257.42 ล้านบาท
เป็นผลมาจากก�ำไรก่อนภาษีลดลงและการปรับลดอัตราภาษีเงิน
ได้นติ บิ คุ คลในปี 2556 จากอัตราร้อยละ 23 เป็นอัตราร้อยละ 20
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3. รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ (96,810.76 ล้ า นบาท) เป็ น จ� ำ นวน 7,907.51 ล้ า นบาท
จ�ำนวน 88,903.25 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 8.17 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 55

เพิ่ม (ลด)

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

20,899.69
68,003.56

21,034.58
75,776.18

(134.89)
(7,772.62)

(0.64)
(10.26)

รวมสินทรัพย์

88,903.25

96,810.76

(7,907.51)

(8.17)

			 3.1.1		 ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ลดลงจ� ำ นวน
4,382.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดค่าเสื่อมราคา
ในระหว่างงวดจ�ำนวน 3,416.41 ล้านบาท นอกจากนี้ผลจาก
สกุลเงินออสเตรเลียอ่อนค่าลงท�ำให้มูลค่าที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ของ RAC ลดลงอีกจ�ำนวน 1,295.24 ล้านบาท
			 3.1.2		 ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุน ลดลงจ�ำนวน
3,349.09 ล้านบาท เนื่องจาก RAC ขายสัญญาการช�ำระเงินเป็น
งวด (Scheduled Payment Option Agreement) เมื่อเดือน
มิถุนายน 2556 ตามที่ได้ชี้แจ้งไว้ในข้อ 2.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บันทึกรายการลูกหนีค้ า่ ขายไฟ 2 งวด
คือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2556 ขณะที่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 บันทึกลูกหนี้ค่าขายไฟของเดือนธันวาคม 2555
เพียงงวดเดียวเท่านั้น
			 3.1.4		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน
ลงทุนชั่วคราว ลดลงจ�ำนวน 4,527.76 ล้านบาท

3.2		 การวิเคราะห์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 88,903.25 ล้านบาท ลดลงจาก
			 3.1.3		 ลู ก หนี้ ก ารค้ า กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น เพิ่ ม ขึ้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (96,810.76 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน
จ�ำนวน 4,513.87 ล้านบาท สาเหตุหลักเนือ่ งจากลูกหนีค้ า่ ขายไฟ 7,907.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.17 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ของ RG เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4,506.29 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 55

เพิ่ม (ลด)

%

หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

33,364.39
55,538.86

43,079.11
53,731.65

(9,714.72)
1,807.21

(22.55)
3.36

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

88,903.25

96,810.76

(7,907.51)

(8.17)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

			 3.2.1		 หนี้ สิ น ลดลงจ� ำ นวน 9,714.72 ล้ า นบาท
โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้
						 (1) RG จ่ า ยช� ำ ระคื น เงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น
สถาบั น การเงิ น และหุ ้ น กู ้ ใ นระหว่ า งงวดรวมทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน
3,589.90 ล้านบาท
						 (2) การจ่ า ยช� ำ ระคื น เงิ น ต้ น ก่ อ นก� ำ หนด
และการปรับโครงสร้างเงินกู้ของ RAC และบริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (“RHIS”) ซึง่ เป็น
บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ท�ำให้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ลดลง จ�ำนวน 4,953.97 ล้านบาท
						 (3) ผลจากสกุลเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง ท�ำให้
มูลค่าของหุ้นกู้จ�ำนวน 15,000 ล้านเยน ของ RHIS ลดลงจ�ำนวน
628.14 ล้านบาท
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			 3.2.2		 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 1,807.21 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่องจาก
						 (1) ก�ำไรส�ำหรับปี 2556 จ�ำนวน 6,186.85 ล้านบาท
						 (2) บริ ษั ท ฯ ประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นในระหว่างปีรวมจ�ำนวน 2.27 บาทต่อหุ้น ท�ำให้ก�ำไร
สะสมลดลงจ�ำนวน 3,291.50 ล้านบาท
						 (3) องค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ลดลงจ�ำนวน 1,160.36 ล้านบาท สาเหตุหลักเนือ่ งจากผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินท�ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ�ำนวน
1,436.52 ล้านบาท ขณะที่มีก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจ�ำนวน 176.72 ล้านบาท

4. รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ปี 2556

ปี 2555

เพิ่ม (ลด)

4,468.62
8,277.63
(13,185.41)

9,601.15
(2,788.39)
(9,226.52)

(5,132.53)
11,066.02
(3,958.89)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

(439.16)

(2,413.76)

1,974.60

(383.64)
8,260.58

(24.29)
10,698.63

(359.35)
(2,438.05)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

7,437.78

8,260.58

(822.80)

			 เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดคงเหลื อ ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ�ำนวน
7,437.78 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(8,260.58 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 822.80 ล้านบาท สรุปสาเหตุ
ได้ดังนี้
4.1		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานลดลงท�ำให้
เงินสดลดลงจ�ำนวน 5,132.53 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากผลการ

ด�ำเนินงานของปี 2556 ท�ำให้เงินสดลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปีกอ่ นจ�ำนวน 380.14 ล้านบาท ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงของ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ในด�ำเนินงานระหว่างงวดท�ำให้กระแสเงินสด
ลดลงจ�ำนวน 4,752.39 ล้านบาท เนื่องจากยอดลูกหนี้ค่าขายไฟ
ของ RG เพิ่มขึ้น 1 เดือนจากปีก่อน ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 3.1.3
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4.2		 เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น ท� ำ ให้
เงินสดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 11,066.02 ล้านบาท สาเหตุหลักดังนี้
			 (1) ในระหว่ า งปี 2556 เงิ น สดรั บ จากเงิ น ลงทุ น
ชัว่ คราวสุทธิเพิม่ ขึน้ จากปี 2555 เป็นจ�ำนวน 6,561.29 ล้านบาท
			 (2) ในระหว่ า งปี 2556 RAC ได้ รั บ เงิ น จากการ
ขายสัญญาการช�ำระเงินเป็นงวด ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 2.4
เป็นจ�ำนวน 3,518.06 ล้านบาท

4.3		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น ท�ำให้
เงินสดลดลงจ�ำนวน 3,958.90 ล้านบาท สาเหตุหลัก ดังนี้
			 (1) ในระหว่ า งปี 2556 RAC ช� ำ ระคื น เงิ น กู ้
สถาบันการเงินก่อนก�ำหนด ประกอบกับ RAC และ RHIS
มีการปรับโครงสร้างเงินกูท้ ำ� ให้เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินลดลงจาก
งวดเดียวกันของปีก่อนสุทธิจ�ำนวน 4,953.97 ล้านบาท
			 (2) ในระหว่างปี 2556 RG RHIS และ RAC จ่ายต้นทุน
ทางการเงินน้อยกว่าปี 2555 เป็นจ�ำนวน 544.45 ล้านบาท

5. อัตราส่วนทางการเงินทีส่ ำ� คัญ
อัตราส่วน		
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
EBITDA
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย (DSCR)
9) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
10) ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

ปี 2556

ปี 2555

(เท่า)
(%)
(%)
(%)
(ล้านบาท)
(%)
(เท่า)

0.91
11.56
11.49
6.66
12,879
13.87
0.60

1.38
13.40
15.32
8.18
15,118
15.57
0.80

(เท่า)
(บาท)
(บาท)

1.16
37.72
4.27

1.73
36.53
5.33
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