
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล
(ยังไมไดตรวจสอบ)

31 มีนาคม พ.ศ. 2547



รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานงบดลุรวมและงบดลุเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 งบกาํไรขาดทนุรวมและงบกาํไรขาดทนุเฉพาะบริษัท        
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน
เพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด 
โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได

ขาพเจาไมพบส่ิงทีเ่ปนเหตุใหเชือ่ไดวางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัระหวางกาลดงักลาวไมถูกตองตามทีค่วรในสาระสาํคญั          ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัสําหรบัปส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 ของบริษทั ผลติไฟฟา จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษทั ผลติไฟฟา จํากดั (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีรั่บรองทัว่ไปและไดเสนอรายงาน
ไวอยางไมมีเงือ่นไขตามรายงานลงวนัที ่23 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2547 งบดลุรวมและงบดลุเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2546            ที่
แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว              
ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น

ประสัณห เชื้อพานิช
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

กรุงเทพมหานคร
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2547



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,872,412 1,730,770 1,835,616 771,787

เงินลงทุนระยะสั้น

- เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 1,025,552 2,263,087 400,829 1,664,238

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 7, 15 259,352 490,045 260,465 481,158

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีใชเปนหลักประกัน 5, 10, 11, 15

- เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 8,660,357 6,453,363 - -

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 623,750 599,619 - -

ลูกหนี้การคา สุทธิ 6 380,298 313,127 - -

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 15 1,318,954 1,331,680 - -

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย 8.5 - - 3,883,920 1,198,652

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 15 28,714 56,922 35,964 50,266

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15 75,000 - 100,000 -

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 2,832,580 2,878,129 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 554,632 357,863 70,550 30,681

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 18,631,601 16,474,605 6,587,344 4,196,782

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด

และเงินลงทุนอื่น 7, 15 2,923,037 3,331,361 2,941,336 3,345,842

เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 5, 10, 11, 15

- เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 1,345,845 1,517,743 - -

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,132,957 1,383,075 - -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ 15 534,522 32,490 622,022 32,490

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 - 493 14,025,775 15,805,338

เงินลงทุนในบริษัทรวม 8 335,544 338,009 - -

สวนไดเสียในกจิการรวมคา สุทธิ 8 23,225 30,968 3,334,975 3,201,548
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 9 31,033,880 31,543,405 779,889 793,534

คาความนิยม สุทธิ 9 1,223,527 1,289,033 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ 573,457 495,437 13,182 49,866

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 39,125,994 39,962,014 21,717,179 23,228,618
รวมสินทรัพย 57,757,595 56,436,619 28,304,523 27,425,400

กรรมการ        ……………………………………………………………….
วันท่ี              ……………………………………………………………….

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 28 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 343,070 319,696 - -

เจาหนี้การคา 675,285 541,240 - -

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 15 107,575 75,567 - -

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     

   และหุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 10, 11, 15 5,610,804 5,677,963 1,400,650 1,400,650

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 15 17,765 16,709 36 38

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา    

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 75,000 50,000 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

- ดอกเบี้ยคางจาย 15 612,773 160,660 49,822 21,797

- ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 153,298 154,439 - -

- ภาษีเงินไดคางจาย 147,821 - - -

- อื่นๆ 383,543 537,124 64,996 105,943

รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,126,934 7,533,398 1,515,504 1,528,428

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 10 16,150,540 16,450,329 - -

หุนกู สุทธิ 11, 15 5,559,275 5,559,275 - -

เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา สุทธิ 262,500 175,000 - -

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 8,925 17,581 - -

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 21,981,240 22,202,185 - -
รวมหน้ีสิน 30,108,174 29,735,583 1,515,504 1,528,428

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 28 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 12
ทุนจดทะเบียน 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000

ทุนท่ีออกและชําระแลว 5,264,650 5,264,650 5,264,650 5,264,650

สวนเกินมูลคาหุน 12 8,601,300 8,601,300 8,601,300 8,601,300

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

- สํารองตามกฎหมาย 530,000 530,000 530,000 530,000

ยังไมไดจัดสรร 11,882,525 10,474,834 11,882,525 10,474,834

กําไรท่ียังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผ่ือขาย 601,460 1,206,632 659,143 1,261,160

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   

   ของบริษัทท่ีอยูในตางประเทศ (96,430) (182,803) (96,430) (182,803)

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 26,783,505 25,894,613 26,841,188 25,949,141

สวนของผูถือหุนสวนนอย 918,085 858,592 - -
รวมสวนของผูถือหุน 27,701,590 26,753,205 26,841,188 25,949,141

หัก หุนทุนซื้อคืน 12 (52,169) (52,169) (52,169) (52,169)
รวมสวนของผูถือหุน สุทธิ 27,649,421 26,701,036 26,789,019 25,896,972

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 57,757,595 56,436,619 28,304,523 27,425,400

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 28 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 15 4,011,467 3,781,982 - -

ตนทุนขายและบริการ 2, 15 (1,875,607) (517,421) - -
กําไรขั้นตน 2,135,860 3,264,561 - -

คาใชจายในการบริหาร (321,514) (324,898) (80,000) (75,584)
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 1,814,346 2,939,663 (80,000) (75,584)

รายไดอื่น

- ดอกเบี้ยรับ 15 66,059 74,128 17,526 8,488

- เงินปนผล 267,789 68,427 267,789 68,427

- อื่นๆ 16,558 17,810 27,960 1,321

รายการขาดทุนจากการดอยคา 2 - (170,482) - -

คาตอบแทนกรรมการ (2,579) (2,224) (1,647) (1,483)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 26,805 31,613 1,364 -
กําไรจากการดําเนินงาน 2,188,978 2,958,935 232,992 1,169

สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทยอย    

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 2, 8 (10,701) (499,952) 1,196,142 1,726,443
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 2,178,277 2,458,983 1,429,134 1,727,612

ดอกเบี้ยจาย 15 (577,149) (695,284) (21,443) (46,782)

ภาษีเงินได (136,202) (19,250) - -
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,464,926 1,744,449 1,407,691 1,680,830

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 57,235 63,619 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,407,691 1,680,830 1,407,691 1,680,830

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 4

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 2.79 3.32 2.68 3.20

กําไรของผูถือหุนสวนนอย 0.11 0.12 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 2.68 3.20 2.68 3.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 28 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สํารอง  สวนเกินจาก ของบริษัทที่  สวนของผูถือหุน

ชําระแลว  สวนเกินมูลคาหุน ตามกฎหมาย  กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม อยูในตางประเทศ สวนนอย  หุนทนุซื้อคืน  รวม
หมายเหตุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 5,264,650 8,601,300 530,000 10,474,834 1,206,632 (182,803) 858,592 (52,169) 26,701,036

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - 86,373 2,258 - 88,631

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 1,407,691 - - - - 1,407,691

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - (605,172) - - - (605,172)

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - 57,235 - 57,235
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 5,264,650 8,601,300 530,000 11,882,525 601,460 (96,430) 918,085 (52,169) 27,649,421

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 5,264,650 8,601,300 530,000 5,769,104 185,797 (75,249) 724,297 (52,169) 20,947,730

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - (22,271) 397 - (21,874)

กําไรสุทธิสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม) 2 - - - 1,680,830 - - - - 1,680,830

เงินปนผล - - - - - - (181,595) - (181,595)

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - 10,944 - - - 10,944

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - 63,619 - 63,619

หุนสามัญเพิ่มทุนในสวนของผูถือหุนสวนนอย

ของบริษัทยอย - - - - - - 9,260 - 9,260
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 5,264,650 8,601,300 530,000 7,449,934 196,741 (97,520) 615,978 (52,169) 22,508,914

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 28 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สํารอง  สวนเกินจาก ของบริษัทที่  สวนของผูถือหุน

ชําระแลว  สวนเกินมูลคาหุน ตามกฎหมาย  กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม อยูในตางประเทศ สวนนอย  หุนทุนซื้อคืน  รวม
หมายเหตุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 5,264,650 8,601,300 530,000 10,474,834 1,261,160 (182,803) - (52,169) 25,896,972

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - 86,373 - - 86,373

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 1,407,691 - - - - 1,407,691

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - (602,017) - - - (602,017)
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 5,264,650 8,601,300 530,000 11,882,525 659,143 (96,430) - (52,169) 26,789,019

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 5,264,650 8,601,300 530,000 5,769,104 249,931 (75,249) - (52,169) 20,287,567

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - (22,271) - - (22,271)

กําไรสุทธิสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม) 2 - - - 1,680,830 - - - - 1,680,830

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - 15,013 - - - 15,013
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 5,264,650 8,601,300 530,000 7,449,934 264,944 (97,520) - (52,169) 21,961,139

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 28 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,407,691 1,680,830 1,407,691 1,680,830

รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

   - คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 685,002 633,183 16,462 15,766

- รายการขาดทุนจากการดอยคาและคาตัดจําหนาย

คาใชจายในการพัฒนาโครงการ 8,553 275,753 - -

- คาตัดจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 54,490 - - -

   - กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้น (28,446) (19,472) (1,364) -

   - กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (766) (1,449) (766) -

   - เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น (267,789) (68,427) (267,789) (68,427)

   - สวนแบงผล (กําไร) ขาดทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม

     และกิจการรวมคา 8 10,701 499,952 (1,196,142) (1,726,443)

   - สวนของผูถือหุนสวนนอย 57,235 63,619 - -

   - อื่นๆ 189 10,152 - -

   กระแสเงินสดกอนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,926,860 3,074,141 (41,908) (98,274)

   การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

     (ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)

     - เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (1,813,775) (1,334,228) - -

     - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (61,450) (741,073) - -

     - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,956 5,066 (1,343) (984)

     - วัสดุสํารองคลัง 11,007 (129,355) - -

     - สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (173,986) (222,487) (24,224) (24,337)

     - สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 53,735 (22,830) 36,674 3,907

     - เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 163,954 (186,245) - -

     - เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 11,917 (3,253) (2) 67

     - หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 437,489 516,450 (12,461) 24,896

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 557,707 956,186 (43,264) (94,725)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 28 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา 8 - (1,500) (72,000) (26,356)

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย - - - 100,000

เงินสดรับจากการขาย (จายเพ่ือซ้ือ) สุทธิ เงินลงทุนระยะสั้น 1,461,160 (222,977) 1,483,409 (136,000)

เงินสดรับจากการขาย (จายเพ่ือซ้ือ) สุทธิ เงินลงทุนระยะยาว (211,434) 2,900 (211,434) -

เงินสดจายสุทธิเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (169,939) (1,232,968) (2,041) (8,612)

เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (592,597) (7,527) (688,168) -

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - 330,000 289,200

เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 267,789 68,427 267,789 68,427

อื่นๆ (225) (1,668) - -

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 754,754 (1,395,313) 1,107,555 286,659

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญในบริษัทยอย

ในสวนของผูถือหุนสวนนอย - 9,260 - -

เงินสดรับ (จาย) สุทธิเพ่ือชําระเงินกูยืมระยะสั้น 23,466 (5,948) - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10 115,570 2,947,612 - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา 112,500 - - -

เงินสดจายเพ่ือชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10 (424,062) (2,198,910) - -

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน (462) (247) (462) (247)

เงินสดรับจากเงินทดรองจายจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา - 132 - -

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (172,988) 751,899 (462) (247)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ 1,139,473 312,772 1,063,829 191,687

ยอดคงเหลือตนงวด 1,730,770 2,274,707 771,787 1,125,362

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 2,169 1,043 - -
ยอดคงเหลือปลายงวด 2,872,412 2,588,522 1,835,616 1,317,049

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 28 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

 - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,400,699 1,850,675 395,219 1,015,464

 - เงินลงทุนระยะสั้นท่ีครบกําหนดภายในสามเดือน 1,471,713 737,847 1,440,397 301,585
2,872,412 2,588,522 1,835,616 1,317,049

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

ดอกเบี้ยจาย 141,483 138,886 - -

ภาษีเงินไดจาย 29,901 485 - 5,055

รายการท่ีมิใชเงินสด

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน - 180,124 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 28 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

11

1 นโยบายการบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย         
ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีซ่ึงแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยภายใตพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี 
พ.ศ. 2505 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทํา           
และนาํเสนอรายงานทางการเงนิ  งบการเงนิพืน้ฐานคอื งบดลุ งบกาํไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด
เปนไปตามรูปแบบเต็มที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล
เปนแบบยอเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล  และเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงิน            
ตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

หลักการบัญชีที่กลุมบริษัทใชอาจแตกตางไปจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซ่ึงใชในประเทศอื่น ดังน้ันงบการเงินรวมและงบการเงิน   
เฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําข้ึนโดยมิไดมีจุดประสงคที่จะแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดใหสอดคลองกับ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปท่ีกําหนดไวในประเทศอื่น และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลจัดทําข้ึนสําหรับผูที่เขาใจ
หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

เพื่อความสะดวกของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล จึงไดมีการแปลงบการเงินเปนภาษาอังกฤษจาก            
งบการเงินที่จัดทําเปนภาษาไทย

การจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน  
ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ  และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาทีเ่สนองบการเงนิระหวางกาลดงักลาว ตวัเลขทีเ่กดิข้ึนจริงอาจแตกตาง
จากตัวเลขประมาณการ  ถึงแมวาตัวเลขประมาณการไดจัดทําข้ึนดวยความเขาใจที่ดีที่สุดในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบัน

นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลมีความสม่ําเสมอกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับปบัญชี  
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

รายจายที่เกิดข้ึนอยางไมสมํ่าเสมอในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรู  
รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันส้ินงวดปบัญชี

คาใชจายภาษีเงินไดรับรูโดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ซ่ึงเปนประมาณการที่ดีที่สุดที่คาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับงวดปบัญชี

งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชี พ.ศ. 2546

ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดปจจุบัน
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2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในป พ.ศ. 2546 กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตนและไดเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
การบญัช ีดงัรายละเอยีดตอไปน้ี

ก) สินทรัพยไมมีตัวตน - มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51

กลุมบริษทัไดถือปฏบัิตติามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบับที ่51 เร่ืองสินทรพัยไมมีตัวตน เดมิกลุมบริษทับันทกึ                     สิน
ทรพัยไมมีตวัตนบางรายการเปนสินทรัพยในงบดุล   อยางไรก็ตาม ภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว                สิน
ทรัพยไมมีตัวตนเหลานี้ไมมีลักษณะตามเกณฑและคําจํากัดความที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับขางตน         ดัง
น้ัน กลุมบริษทัจึงไมรับรูรายการดงักลาวเปนสินทรพัยไมมีตวัตนในงบการเงนิ  รายการปรับปรุงสวนใหญเปนคาใชจาย         ในการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟาน้ําเทิน 2 และโครงการโรงไฟฟาบอนอก

ข) คาซอมบํารุงรักษาหลัก

กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาหลักโดยใชหลักการบัญชีแบบเปลี่ยนแทน        
กลาวคือเม่ือมีการเบกิใชวสัดสํุารองหลกัทีมี่อายกุารใชงานเกนิกวาหนึง่ปเพือ่การซอมบํารงุรักษาหลกั  ตนทนุของวสัดสํุารองหลกั         
ดังกลาวจะบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยและตัดคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของ       
วัสดุสํารองหลักดังกลาว เดิมกลุมบริษัทบันทึกเปนคาใชจายทันทีที่มีการเบิกใชงาน

กลุมบริษัทมิไดปรับปรุงรายการดังกลาวขางตนยอนหลังในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
พ.ศ. 2545 เน่ืองจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีนัยสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท                 
ทั้งน้ี  ผลสะสมของรายการปรบัปรุงซ่ึงเกดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักลาวขางตนทีมี่ตอกาํไรสะสม ณ วนัที ่ 1 มกราคม        
พ.ศ. 2546 จํานวน 213 ลานบาท  ไดนําไปรวมอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม         
พ.ศ. 2546 และเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงรายการเปรียบเทียบจึงไดมีการปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท    
ระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 ยอนหลัง  เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักลาว       
มีผลในทางปฏบัิตติัง้แตวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2546  ทัง้น้ี  การปรบัปรุงยอนหลงัดงักลาวไดรวมผลสะสมของรายการปรบัปรุงซ่ึงเกดิจาก    การ
เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท  ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 และงบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีดังน้ี

31 มีนาคม พ.ศ. 2546
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พันบาท พันบาท
งบดุล
เงินลงทุนในบริษัทยอย เพิ่มข้ึน - 947,498
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ ลดลง (506,866) (763,292)
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ เพิ่มข้ึน 6,025 -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ เพิ่มข้ึน 960,801 -
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ ลดลง (275,754) -
กําไรสะสมปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546  เพิ่มข้ึน 184,206 184,206
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2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ตอ)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท  ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 และงบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีดังน้ี (ตอ)

31 มีนาคม พ.ศ. 2546
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พันบาท พันบาท
งบกําไรขาดทุน
ตนทุนขาย ลดลง 966,826 -
คาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มข้ึน (105,272) -
ผลขาดทุนจากการดอยคา เพิ่มข้ึน (170,482) -
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและกิจการรวมคา เพิ่มข้ึน (ลดลง) (506,866) 184,206

184,206 184,206

3 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน

ขอมูลจําแนกตามสวนงานดานภูมิศาสตร

ประเทศไทย ประเทศฟลิปปนส งบการเงินรวม
พันบาท พันบาท พันบาท

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
รายไดจากการขายและบริการ 3,831,164 180,303 4,011,467
กําไรข้ันตน 1,994,099 141,761 2,135,860
กําไรจากการดําเนินงาน 2,065,884 123,094 2,188,978
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,368,511 39,180 1,407,691

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 (ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการขายและบริการ 3,527,986 253,996 3,781,982
กําไรข้ันตน 3,085,969 178,592 3,264,561
กําไรจากการดําเนินงาน 2,821,748 137,187 2,958,935
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,637,026 43,804 1,680,830

4 กําไรตอหุน

กาํไรตอหุนข้ันพืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธทิีเ่ปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามญัถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนกัตามหุนทีอ่อกจําหนาย  อยู
ในระหวางงวดหกัดวยจํานวนหุนทนุซ้ือคนื (พ.ศ. 2547 จํานวน 525,164,200 หุน และ พ.ศ. 2546 จํานวน 525,164,200 หุน)

บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน  ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด
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5 เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน

บริษทัยอยของบรษิทั

เงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิทีใ่ชเปนหลกัประกนัสวนใหญเปนของบริษทั ผลติไฟฟาระยอง จํากดั และบริษทั ผลติไฟฟาขนอม จํากัด    
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกู เพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงป   
และเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา  ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 
บริษัทยอยทั้งสองแหงมีเงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยเปนจํานวนรวม 5,406  ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม    
พ.ศ. 2546 จํานวน 4,137 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน            
2,791 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 จํานวน 2,033 ลานบาท)  เปนยอดบัญชีซ่ึงตองมีไวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู        
อยางไรก็ตาม เงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดหลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหนี้แลว

นอกจากนี้ บริษัทยอยทั้งสองแหงยังตองสํารองเงินซ่ึงกันจากรายไดคาไฟฟาเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ               
หน้ีสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  จนกวาเงินสํารองจะครบรอยละ 25 ของยอดหนี้คงคาง      
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือจํานวน 103 ลานดอลลารสหรัฐฯ แลวแตจํานวนใด         
จะต่ํากวา  ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547  บริษัทยอยทั้งสองแหงไดกันเงินสํารองดังกลาวไวรอยละ 25 ของยอดหนี้สกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 61 ลานดอลลารสหรัฐฯ

บริษทัยอยของกลัฟ

เงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิของกลัฟจํานวน 679 ลานบาท  สวนใหญเปนของบรษิทัยอยสามแหงของกลัฟ ซ่ึงไดวางเปนหลกัประกนั     สิน
เชื่อตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูระยะยาว อยางไรก็ตาม บริษัทยอยทั้งสามแหงดังกลาวสามารถถอนเงินฝากในบัญชีเพื่อใชใน                 
การดาํเนนิงานตามปกตธิรุกจิได

6 ลูกหนี้การคา สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ลูกหน้ีการคา 383,633 316,462 - -
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,335) (3,335) - -
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 380,298 313,127 - -



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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6 ลูกหนี้การคา สุทธิ (ตอ)

ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สามารถวิเคราะหไดดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ลูกหน้ีการคา
- ไมเกิน 3 เดือน 345,463 273,952 - -
- 3 - 6 เดือน 20,329 21,041 - -
- 6 - 12 เดือน 222 - - -
- เกินกวา 12 เดือน 17,619 21,469 - -

383,633 316,462 - -
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,335) (3,335) - -
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 380,298 313,127 - -

7 เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและอื่นๆ สามารถวิเคราะหไดดังน้ี

เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะบริษัท งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะบริษัท
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี
31 มีนาคม พ.ศ. 2547

ราคาตามบัญชีตนงวด 490,045 481,158 3,331,361 3,345,842
ซ้ือเงินลงทุน 5,000 - 211,434 211,434
จําหนายเงินลงทุน (235,397) (220,000) - -
โอนยายรายการเงินลงทุนระยะยาวมาเปน
   สวนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป 397 - (397) -
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (693) (693) (619,361) (615,940)
ราคาตามบัญชีปลายงวด 259,352 260,465 2,923,037 2,941,336



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินลงทุนในบริษัทยอย - 493 14,025,775 15,805,338
เงินลงทุนในบริษัทรวม 335,544 338,009 - -
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 23,225 30,968 3,743,108 3,609,681
หัก สํารองเผ่ือการดอยคา - - (408,133) (408,133)
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 358,769 369,470 17,360,750 19,006,886

การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พันบาท พันบาท

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 369,470 19,006,886
ชําระคาหุนเพิ่มทุนในกิจการรวมคา - 72,000
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
   และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (10,701) 1,196,142
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - (3,015,268)
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาดที่มีไวเผ่ือขายของบริษัทยอย - 14,617

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - 86,373
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 358,769 17,360,750



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

17

8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

8.1 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซ่ึงจัดตั้งข้ึนที่ British 
Virgin Islands มีดังตอไปน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 มีนาคม พ.ศ. 2547 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย
ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

                 (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ผลิตไฟฟา 99.99 4,700,000 5,820,972 4,700,000 7,216,975
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ผลิตไฟฟา 99.99 4,850,000 5,780,092 4,850,000 6,183,211
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียร่ิง แอนด ใหบริการรับจาง ซอมแซม 99.99 250,000 261,732 250,000 297,562
   เซอรวิส จํากัด และบริษัทยอย    และรับจางเดินเคร่ืองจักร
   และกิจการรวมคา    โรงไฟฟา
   - บริษัทยอย
      - บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ซื้อ/ขาย ขนสงเช้ือเพลิง

   จากเศษวัสดุธรรมชาติ
99.99

   - กิจการรวมคา
      - บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก
           เซอรวิส จํากัด

รับจางเดินเคร่ืองจักรโรงไฟฟา 50.00

บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ผลิตน้ําประปา 70.00 398,475 341,350 398,475 328,743
 บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรย่ี จํากัด
   และบริษัทยอย

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน
   ไฟฟาโดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ
   เปนเช้ือเพลิง

74.00 129,500 121,897 129,500 120,167

   - บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด พัฒนา ออกแบบ กอสราง และ
   ทดสอบการเดินเคร่ืองและ
   การดําเนินงานของโรงไฟฟา
   ที่ใชเช้ือเพลิงจากแกลบ

95.00

EGCO International B.V.I ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน 99.99 - 536,265 - 536,265
บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด
   และบริษัทยอย

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน       100.00 525,000 514,824 525,000 516,460

   - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่นจํากัด ผลิตไฟฟา 80.00 424,000 648,643 424,000 605,955

11,276,975 14,025,775 11,276,975 15,805,338

เงนิลงทนุในบริษทั พลงังานการเกษตร จํากดั ซ่ึงเปนบริษทัยอยของบริษทับันทกึบัญชตีามวธิสีวนไดเสียและยงัมิไดนํามาจัดทํา             งบ
การเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 เน่ืองจากงบการเงนิของบริษัทยอยดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

8.2 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงจัดตั้งในประเทศไทย มีดังตอไปน้ี

งบการเงินรวม
31 มีนาคม พ.ศ. 2547 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย
ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

บริษัท อมตะ-เอ็กโกเพาเวอร
จํากัด

ผลิตไฟฟา 14.85 200,475 335,544 200,475 338,009

200,475 335,544 200,475 338,009

8.3 รายละเอยีดของสวนไดเสียในกจิการรวมคาซึง่จัดตัง้ข้ึนในประเทศไทยทัง้หมด ยกเวน Conal Holding Company Limited และ Nam Theun 2 
Power Company Limited ซ่ึงจัดตั้งข้ึนในประเทศฟลิปปนสและประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ตามลําดับ มีดังตอไปน้ี

งบการเงินรวม
31 มีนาคม พ.ศ. 2547 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย
ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก
   เซอรวิส จํากัด

รับจางเดินเครื่องจักร
ไฟฟา

50.00 1,000 7,783 1,000 6,187

Nam Theun 2 Power
Company Limited

ผลิตไฟฟา
   (อยูระหวางพัฒนา

โครงการ)

25.00 753,249 15,442 753,249 24,781

754,249 23,225 754,249 30,968

เงินลงทุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด และเงินลงทุนใน Nam Theun 2 Power Company Limited บันทึกบัญชี      
ตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาลโดยวิธีรวมตามสัดสวน เน่ืองจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาว
ไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ)

8.3 รายละเอยีดของสวนไดเสียในกจิการรวมคาซึง่จัดตัง้ข้ึนในประเทศไทยทัง้หมด ยกเวน Conal Holding Company Limited และ Nam Theun 2
Power Company Limited ซ่ึงจัดตัง้ข้ึนในประเทศฟลปิปนสและประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ตามลาํดบั มีดงัตอไปน้ี (ตอ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 มีนาคม พ.ศ. 2547 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย
ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา
จํากัด (เอ็กโก เจดี)

ลงทุนในโครงการตางๆ
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา

50.00 348,360 561,738 348,360 548,781

บริษัท กัลฟ อิเล็คตริก จํากัด
(มหาชน)  (กัลฟ)

ลงทุนในโครงการตางๆ
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา

50.00 2,302,000 2,377,240 2,230,000 2,366,060

Conal Holdings Corporation
  (Conal)

ลงทุนในโครงการตางๆ
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา

40.00 1,002,467 788,688 1,002,467 670,059

Nam Theun 2 Power
Company Limited

ผลิตไฟฟา
   (อยูระหวางพัฒนาโครงการ)

25.00 754,249 15,442 753,249 24,781

4,407,076 3,743,108 4,334,076 3,609,681
หัก สํารองเผื่อการดอยคา - (408,133) - (408,133)

4,407,076 3,334,975 4,334,076 3,201,548

8.4 การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดข้ึนในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547

กัลฟ

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547  กลัฟออกหุนเพิม่ทนุจํานวน 144 ลานหุน มูลคาทีต่ราไวและจําหนายหุนละ 10 บาท กลุมบริษทัไดซ้ือหุน       เพิม่
ทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดมิ

8.5 เงินปนผลรับจากบริษัทยอย

ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547  บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด และบริษัท 
เอ็กโกเอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด ไดอนุมัติใหมีการประกาศจายเงินปนผลจํานวน 1,960 ลานบาท 998 ลานบาท และ 57 ลานบาท 
ตามลําดับ  เงินปนผลดังกลาวยังไมไดจายใหผูถือหุน ดังน้ันบริษัทบันทึกรายการดังกลาวเปนเงินปนผลคางรับในงบการเงินเฉพาะบริษัท              
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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9 รายจายฝายทุนและภาระผูกพัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ คาความนิยม

ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ คาความนิยม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี

31 มีนาคม พ.ศ. 2547
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 31,543,405 1,289,033 793,534 -
ซ้ือสินทรัพย 193,187 - 2,807 -
จําหนายสินทรัพย สุทธิ และโอนสินทรัพย (55,148) - - -
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (616,401) (21,591) (16,452) -
ผลขาดทุนจากการดอยคา (7,000) - - -
ตัดจําหนายคาความนิยม - (43,286) - -
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (24,163) (629) - -

ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 31,033,880 1,223,527 779,889 -

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547  กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซื้ออุปกรณสําหรับโรงไฟฟาที่ถือเปน   
ภาระผูกพันแตไมไดรับรูในงบการเงินรวมระหวางกาลเปนจํานวน 1.11 ลานดอลลารสหรัฐฯ 26.95 ลานเยน และ 247.29 ลานบาท

ในระหวางงวดสามเดอืนไดมีการตดัจําหนายคาความนยิมของการลงทนุในบรษิทั สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั และบรษิทั หนองแค 
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

10 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ

เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมดังตอไปน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 2,549,875 2,572,036 - -
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 12,640 12,890 - -
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 36,697 36,102 - -
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 572,150 617,503 - -
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี (6,628) (6,638) - -

3,164,734 3,231,893 - -



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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10 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ)

เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมดังตอไปน้ี (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 12,681,570 12,834,559 - -
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 62,426 63,661 - -
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 422,784 347,562 - -
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 3,050,176 3,272,647 - -
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี สุทธิ (66,416) (68,100) -

16,150,540 16,450,329 - -
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 19,315,274 19,682,222 - -

เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคารและโรงไฟฟา          
และจํานําอุปกรณของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ทั้งน้ี บริษัทยอยและกิจการรวมคาตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและ    
จายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป และเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายได        
คาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 5)  นอกจากนี้ บริษัทยอยและกิจการรวมคาไดนําสัญญาซ้ือขายไฟฟา สัญญาซ้ือขายทรัพย
สิน       สัญญาการบํารุงรักษา หลักกรมธรรมประกันภัย  และสัญญาอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับเจาหนี้เงินกูไปวางเปนหลักประกันตามเงื่อนไข       
ภายใตสัญญา Master Agreements

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พันบาท พันบาท

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 19,682,222 -
การเพิ่มข้ึนของเงินกูยืมระยะยาว 115,570 -
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (424,062) -
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึน (35,850) -
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี 1,695 -
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (24,301) -
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 19,315,274 -



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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11 หุนกู

หุนกูเปนเงินกูยืมสกุลเงินบาทของบริษัทและบริษัทยอยสองแหงของบริษัท มีดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,446,070 2,446,070 1,400,650 1,400,650
หุนกู สุทธิ 5,559,275 5,559,275 - -
รวมหุนกู 8,005,345 8,005,345 1,400,650 1,400,650

หุนกูจํานวน 6,813 ลานบาทของบริษัทยอย เปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตน            
และจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปซ่ึงเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 5)     
รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพยและสัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 10)

การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พันบาท พันบาท

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
ราคาตามบัญชีตนงวด 8,005,345 1,400,650
การออกหุนกู - -
การจายคืนหุนกู - -
ราคาตามบัญชีปลายงวด 8,005,345 1,400,650

12 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547

จํานวนหุน หุนสามัญ
พันบาท

สวนเกิน
มูลคาหุน
พันบาท

หุนทุนซ้ือคืน
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันตนงวด 526,465,000 5,264,650 8,601,300 (52,169) 13,813,781
การออกหุน - - - - -
ณ วันปลายงวด 526,465,000 5,264,650 8,601,300 (52,169) 13,813,781

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 530,000,000 หุน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546  จํานวน 
530,000,000 หุน) ซ่ึงมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 หุนละ 10 บาท) หุนจํานวน 526,465,000 หุน           
ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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13 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหนา

ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไมมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนาและสัญญาตางๆ         
ที่แตกตางจากงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 อยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนรายการดังตอไปน้ี

ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหนาของบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreement จากการทําสัญญาค้ําประกัน           
เงนิกูยมืใหแกบริษทัยอย บริษทัรวมและกจิการรวมคา และสญัญาค้าํประกนัผลงานใหแกบริษทัยอยเปนจํานวนเงนิทัง้ส้ิน 825 ลานบาท         และ
1 ลานบาทตามลําดับ

14 สวนไดเสียในกิจการรวมคา

รายละเอียดของสวนแบงในกิจการรวมคาของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจาย ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระหวางกาล
มีดังน้ี

บริษัท เอ็กโกรวมทุน
และพัฒนา จํากัด

บริษัท กัลฟ อิเล็คตริก จํากัด
(มหาชน)

Conal Holding
Corporation

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

งบดุล
สินทรพัยหมุนเวยีน 155,503 149,861 1,234,399 1,164,997 997,119 882,375
สินทรพัยไมหมุนเวยีน 744,372 751,884 5,654,996 5,730,435 1,374,997 1,278,797
หน้ีสินหมุนเวยีน (57,854) (55,738) (1,095,411) (1,073,732) (367,936) (318,358)
หน้ีสินไมหมุนเวยีน (280,284) (297,227) (3,370,278) (3,473,662) (1,036,496) (1,042,713)
สินทรพัยสุทธิ 561,737 548,780 2,423,706 2,348,038 967,684 800,101

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
บริษัท เอ็กโกรวมทุน

และพัฒนา จํากัด
บริษัท กัลฟ อิเล็คตริก จํากัด

(มหาชน)
Conal Holding

Corporation
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
งบกําไรขาดทนุ

รายได 68,591 63,797 661,983 648,610 192,210 265,172
คาใชจาย (55,635) (30,514) (658,199) (597,063) (153,030) (148,847)
กําไรสทุธิ 12,956 33,283 3,784 51,547 39,180 116,325

สัดสวนการรวมทนุกจิการรวมคา
(รอยละ) 50 50 50 50 40 40



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ซีแอลพี เพาเวอร (ประเทศไทย) จํากัด         
ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลือถือโดยนักลงทุนทั่วไป

รายละเอียดของบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 8

รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

() รายไดคาขายไฟฟา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดคาขายไฟฟา
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 3,358,255 3,293,246 - -

รายไดคาขายไฟฟาคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

ทั้งน้ี รายไดคาขายไฟฟาไดรวมสวนที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินประมาณ 242 ลานบาท
และ 282 ลานบาท สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 ตามลําดับ

() รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดการใหบริการ
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 17,326 5,657 - -

คาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 80,289 32,976 - -

รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจายคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

() ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 มีนาคม

พ.ศ. 2547
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2546

31 มีนาคม
พ.ศ. 2547

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2546

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ลูกหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 1,318,954 1,331,680 - -

ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สามารถวิเคราะหไดดังน้ี

ไมเกิน 3 เดือน 1,318,048 1,329,427 - -
3 - 6 เดือน - 1,048 - -
6 - 12 เดือน - 299 - -
เกินกวา 12 เดือน 906 906 - -

1,318,954 1,331,680 - -

เจาหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 107,575 75,567 - -



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

() ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 มีนาคม

พ.ศ. 2547
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2546

31 มีนาคม
พ.ศ. 2547

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2546

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 13,856 9,844
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - 6,202 13,776 9,970
- บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด - 9,348 1,517 8,377
- บริษัท เอ็กคอม ธารา จํากัด - - 891 629
- บริษัท ไทยแอลเอ็นจีพาวเวอร จํากัด - - 301 -
- บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด - - 1,234 4,859
- บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด - - 271 -
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด - - 1,177 2,470
- บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด 875 - - -
กิจการรวมคา
- บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 636 18,567 1,272 1,032
- Conal Holdings Corporation 8,568 10,176 - -
- บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด 4,055 - - -
บริษัทรวม
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด 9,421 11,117 - 11,117
อื่นๆ 5,159 1,512 1,669 1,968

28,714 56,922 35,964 50,266

เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 4 38
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 32 -
กิจการรวมคา
- บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 449 1,447 - -
- Conal Holdings Corporation 17,316 15,262 - -

17,765 16,709 36 38



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

() เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 มีนาคม

พ.ศ. 2547
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2546

31 มีนาคม
พ.ศ. 2547

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2546

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินใหกูยืมระยะยาว
บริษัทรวม
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด 32,490 32,490 32,490 32,490

กิจการรวมคา
- บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)

- สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดในหนึ่งป 75,000 - 100,000 -
- เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 262,500 - 350,000 -

337,500 - 450,000 -

- Nam Theun 2 Power Company Limited 239,532 - 239,532 -
609,522 32,490 722,022 32,490

เงนิใหกูยมืแกบริษทั อมตะ-เอก็โก เพาเวอร จํากัด เปนการใหกูยมืตามการคาปกต ิ อน่ึง การชาํระคนืเงนิตนและจายดอกเบีย้ของ       
เงินใหกูยืมดังกลาว มีขอจํากัดจนกวาบริษัทรวมดังกลาวไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูครบถวนแลว อาทิเชน      
จนกวาจะมีเงินสํารองครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไว

บริษัทไดเขาทําสัญญา Credit Facility Agreement กับบริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ     
พ.ศ. 2547 เพื่อใหกัลฟใชในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงกอนกําหนด            
เปนจํานวนเงิน 450 ลานบาท  โดยกําหนดการจายชําระคืนเงินกูยืมและเงื่อนไขอื่นๆ ภายใตสัญญาดังกลาวยังคงเหมือนกับเงื่อน
ไขที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูเดิมของกัลฟ

นอกจากนี ้บริษทัยงัไดเขาทําสญัญา Sponsors Loan Agreement กบั Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) ลงวนัที ่19 
ธนัวาคม พ.ศ. 2546 เพือ่ใหการสนบัสนนุทางการเงนิแกโครงการโรงไฟฟาพลงันํ้าน้าํเทนิ 2  เปนจํานวนเงนิ 24 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพ่ิมคงที่  และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ีย คือ  24 เดือนหลัง
จากวันที่ลงนามในสัญญา Sponsors Loan Agreement หรือวันที่มีการเบิกถอนเงินกูคร้ังแรกจากเจาหนี้เงินกู หรือวันที่ยื่นเจตจํานง
เพื่อแสดงยอดคงเหลือของเงินที่ผูถือหุนที่มิไดทําผิดสัญญาใหกู แลวแตวันใดจะเกิดข้ึนกอน  ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 
บริษัทไดใหการสนับสนุนทางการเงินไปแลวเปนจํานวน 6 ลานดอลลารสหรัฐฯ



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

28

15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

() เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย  หุนกูของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทยอยและดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันท่ี 31 มีนาคม

พ.ศ. 2547
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2546

31 มีนาคม
พ.ศ. 2547

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2546

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินลงทุนในหุนกู
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 53,197 53,197

ดอกเบี้ยคางรับ
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 2,889 477

หุนกูของบริษัทที่ถือโดย
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 14,007 14,007
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 128,120 128,120

ดอกเบี้ยคางจาย
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 499 221
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 4,067 1,782

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ดอกเบี้ยรับ
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 2,412 2,591

ดอกเบี้ยจาย
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 279 650
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 2,285 4,262

- - 2,564 4,912

16 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน

ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2547 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานหกเดือนหลังของป 
พ.ศ. 2546 ในอัตราหุนละ 1.50 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน เปนจํานวนทั้งส้ิน 788 ลานบาท เงินปนผลจะจายใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547
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