
 

 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
31 มีนาคม พ.ศ. 2549 



 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเ ฉพาะบริษัท        
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมแล ะ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที่แนบมาน้ีของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) แล ะ
บริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเ งิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) สอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นจากสํานักงานเดียวกับขาพเ จ า  ตามรายงาน         
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดรายงานวาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินระหวางกาลไมถูกตองตามที่ควร ในสาระสํ า คัญ 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมแล ะ            
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนประกอบของงบการเงินระหวางกาลที่ผานการสอบทานดังกลาว 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบท าน
เพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด 
โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลดังกลาวในวรรคแ รกไม ถูกตอ งตามที่ ควร              
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นจากสํานักงานเดียวกับขาพเจาและเสนอรายงานไ ว   
อยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ทีนํ่ามาแสดง
เปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว และขาพเจามิไดใชวิธีการ
ตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานน้ัน 
 
 
 
สุชาติ เหลืองสุรสวัสด์ิ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2807 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9,210,887 8,820,212 3,142,483 2,627,988

เงินลงทุนระยะสั้น

- เงินฝากสถาบันการเงิน 688,409 675,820 846 846

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 11 60,822 57,174 63,295 59,290

เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกัน 4

- เงินฝากสถาบันการเงิน 7,052,215 4,360,974 - -

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 26,000 26,000 - -

ลูกหนี้การคา สุทธิ 5 378,806 304,987 - -

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 11 1,627,055 2,248,700 - -

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 11 165,539 126,257 247,915 160,083

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย 6 - - 2,166,745 901,594

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 11,915 11,915 23,830 23,830

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 3,828,347 3,836,352 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 903,375 540,892 19,201 14,406

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 23,953,370 21,009,283 5,664,315 3,788,037

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด

และเงินลงทุนอื่น 11 2,979,429 2,859,357 2,989,797 2,868,297

เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 4

- เงินฝากสถาบันการเงิน 59,190 62,438 - -

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 26,000 26,000 - -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ 11 125,000 125,000 1,030,000 1,030,000

เงินลงทุนในบริษัทยอย 6 - - 20,045,374 19,948,461

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 433,433 395,381 - -

สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 6 9,444 7,960 4,085,075 4,053,163
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 7 37,236,734 34,749,092 727,370 738,559

คาความนิยม สุทธิ 7 1,065,797 1,082,826 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ 891,926 932,753 192,241 192,251

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 42,826,953 40,240,807 29,069,857 28,830,731

รวมสินทรัพย 66,780,323 61,250,090 34,734,172 32,618,768

กรรมการ        ……………………………………………………………….

วันที่              ……………………………………………………………….

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 103,526 109,463 - -

เจาหนี้การคา 804,248 750,853 - -

เจาหนี้คากอสราง 1,315,326 2,459,366 - -

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 11 108,624 87,566 - -

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 11 51,689 55,303 84 2,130

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 8 3,235,432 3,331,376 - -

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 1,317,764 1,317,764 - -

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา    

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11,915 11,915 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

- ดอกเบ้ียคางจาย 408,017 160,863 - -

- ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 218,717 157,032 - -

- ภาษีเงินไดคางจาย 494,230 178,554 - -

- อื่นๆ 449,779 615,770 57,101 109,601

รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,519,267 9,235,825 57,185 111,731

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 8 18,805,757 15,090,449 - -

หุนกู สุทธิ 9 3,608,948 3,608,948 - -

เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา สุทธิ 125,000 125,000 - -

หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา 6 - - 488,363 492,562

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,318,427 1,075,356 911,444 935,620

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 23,858,132 19,899,753 1,399,807 1,428,182
รวมหนี้สิน 32,377,399 29,135,578 1,456,992 1,539,913

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 10
ทุนจดทะเบียน 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000

ทุนที่ออกและชําระแลว 5,264,650 5,264,650 5,264,650 5,264,650

สวนเกินมูลคาหุน 10 8,601,300 8,601,300 8,601,300 8,601,300

สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน 47,373 47,373 47,373 47,373

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

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

ยังไมไดจัดสรร 18,177,367 16,107,740 18,177,367 16,107,740

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 708,387 587,384 747,328 624,896

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   

   ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (90,838) (97,104) (90,838) (97,104)

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 33,238,239 31,041,343 33,277,180 31,078,855

สวนของผูถือหุนสวนนอย 1,164,685 1,073,169 - -
รวมสวนของผูถือหุน 34,402,924 32,114,512 33,277,180 31,078,855

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 66,780,323 61,250,090 34,734,172 32,618,768

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
รายได

รายไดจากการขายและบริการ 11 4,717,540 3,935,843 - -

ตนทุนขายและบริการ 11 (2,157,763) (1,817,462) - -
กําไรข้ันตน 2,559,777 2,118,381 - -

คาใชจายในการบริหาร (312,304) (252,740) (95,427) (85,348)
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 2,247,473 1,865,641 (95,427) (85,348)

รายไดอื่น

- ดอกเบ้ียรับ 11 141,970 72,232 46,212 26,072

- เงินปนผล 100,627 166,280 100,627 166,280

- อื่นๆ 82,001 24,576 93,842 31,129

คาตอบแทนกรรมการ (3,001) (2,995) (1,530) (1,562)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 380,444 28,192 - 3,735
กําไรจากการดําเนินงาน 2,949,514 2,153,926 143,724 140,306

สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 6 - - (22,918) -

สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและ

บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา 6 39,536 15,829 1,948,821 1,356,401
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 2,989,050 2,169,755 2,069,627 1,496,707

ดอกเบ้ียจาย 11 (473,864) (468,080) - -

ภาษีเงินได (338,428) (119,295) - -
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,176,758 1,582,380 2,069,627 1,496,707

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 107,131 85,673 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 2,069,627 1,496,707 2,069,627 1,496,707

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 3

กําไรสุทธิสําหรับงวด 3.93 2.84 3.93 2.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง สํารองสําหรับ  สวนเกินจาก ของบริษัทที่  สวนของผูถือหุน

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

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 16,107,740 587,384 (97,104) 1,073,169 - 32,114,512

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - - 6,266                   (5,286)                - 980
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 2,069,627         - - - - 2,069,627
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 121,003 - (5)                      - 120,998
เงินปนผลจาย - - - - - - - - (10,324)               - (10,324)
หุนสามัญ - - - - - - - - - - -
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - 107,131              - 107,131
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 18,177,367 708,387 (90,838) 1,164,685 - 34,402,924

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 - 530,000 52,169 13,530,545 359,887 (165,138) 981,691 (52,169) 29,102,935

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - - (17,597) (897) - (18,494)
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 1,496,707 - - - - 1,496,707
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 66,266 - 19 - 66,285
ขาดทุนที่รับรูที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - - - - - - (30) - - - (30)
ตัดจําหนายขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - - - - - - (15,337) - - - (15,337)
หุนสามัญ - - - - - - - - 2,090 - 2,090
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - 85,673 - 85,673
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 - 530,000 52,169 15,027,252 410,786 (182,735) 1,068,576 (52,169) 30,719,829

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง สํารองสําหรับ  สวนเกินจาก ของบริษัทที่

ชําระแลว  สวนเกินมูลคาหุน หุนทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย หุนทุนซื้อคืน  กาํไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม อยูในตางประเทศ  หุนทุนซื้อคืน  รวม
 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 16,107,740 624,896 (97,104) - 31,078,855

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - - 6,266 - 6,266
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 2,069,627 - - - 2,069,627
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 122,432 - - 122,432
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 18,177,367 747,328 (90,838) - 33,277,180

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 - 530,000 52,169 13,530,545 408,151 (165,138) (52,169) 28,169,508

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - - (17,597) - (17,597)
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 1,496,707 - - - 1,496,707
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 51,520 - - 51,520
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 - 530,000 52,169 15,027,252 459,671 (182,735) (52,169) 29,700,138

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิสําหรับงวด 2,069,627 1,496,707 2,069,627 1,496,707

รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

   - คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 664,455 650,722 11,375 10,678

- คาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย 176 - - -

- คาตัดจําหนายขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

  เผ่ือขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - 15,337 - -

   - กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (368,552) (19,494) - (3,736)

   - กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (3) (2,358) - (827)

   - เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น (100,627) (166,280) (100,627) (166,280)

- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 6 - - 22,918 -

   - สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอย และบริษัทรวม

       และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 6 (39,536) (15,829) (1,948,821) (1,356,401)

   - สวนของผูถือหุนสวนนอย 107,131 85,673 - -

   - อื่นๆ (5,189) (1,459) - -

   กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 2,327,482 2,043,019 54,472 (19,859)

   การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

     (ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)

- เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน (2,719,245) - - -

- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในหลักทรัพย

       ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน - (260,700) - -

     - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 541,509 609,484 - -

     - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (43,652) 31,959 (87,832) 19,067

     - วัสดุสํารองคลัง (57,716) (119,781) - -

     - สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (461,894) (327,203) (4,795) (33,159)

     - สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 10,651 (22,935) - (327)

     - เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 126,753 (112,279) - -

     - เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (6,155) 8,922 (2,047) 4

     - หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 373,981 183,178 (52,244) (66,696)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 91,714 2,033,664 (92,446) (100,970)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้อหุนเพิ่มทุนในกิจการรวมคา - - (90,155) -

เงินสดจายสุทธิจากเงินฝากสถาบันการเงิน - (304,300) - (273,838)

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น - 69,192 - 4,000

เงินสดจายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนระยะสั้น (46,668) - (3,100) -

เงินสดรับ (จาย) จากการจําหนาย (ซื้อ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ (4,074,139) (203,231) (175) 2,039

เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - (231,985) - (231,985)

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - 600,000 531,825

เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 100,627 166,280 100,627 166,280

อื่นๆ (2,411) - - -

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (4,022,591) (504,044) 607,197 198,321

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในกิจการรวมคา 53,557 - - -

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญในบริษัทยอยของกิจการรวมคา

ในสวนของผูถือหุนสวนนอย - 2,090 - -

เงินสดจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู (36,879) - - -

เงินสดจายจากสัญญาเชาทางการเงิน (1,578) (1,461) - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 40,000 - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8 4,729,777 331,800 - -

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8 (412,081) (193,138) - -

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน (256) (14,171) (256) (633)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,332,540 165,120 (256) (633)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน สุทธิ 401,663 1,694,740 514,495 96,718

ยอดคงเหลือตนงวด 8,820,212 1,850,947 2,627,988 845,607

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (10,988) (1,962) - -
ยอดคงเหลือปลายงวด 9,210,887 3,543,725 3,142,483 942,325

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,168,738 802,720 44,408 64,857

 - เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกําหนดภายในสามเดือน 8,042,149 2,741,005 3,098,075 877,468
9,210,887 3,543,725 3,142,483 942,325

ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

- ดอกเบ้ียจาย 249,863 174,898 - -

- ภาษีเงินไดจาย 8,007 47,263 - -

รายการที่มิใชเงินสด

- จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลัก

  เบิกใชเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 163,240 136,057 - -

- จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงาน

  ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ 131,155 30,140 - -

- จัดประเภทรายการเงินสํารองจายลวงหนาไปเปน

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 30,849 - - -

- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน 927,470 24,135 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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1 นโยบายการบัญชี  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญช ี
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบกําไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด) เปนรปูแบบที่สมบูรณและจัดทําใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนแบบยอและจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล และ
เพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลที่เปนภาษาไทย ในกรณีทีมี่ความหมาย
ขดัแยงกันหรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลมีความสมํ่าเสมอกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสํ าห รับงวดป บัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 
รายจายที่เกิดขึ้นอยางไมสมํ่าเสมอในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจายหรือคาใชจ ายรอการ ตัดบัญชี โดยใช เ กณฑ เ ดียวกับการรับรู        
รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไ ดตามเ กณฑคงค าง  กลุ มบริษัท มิไ ด บันทึก       
ภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต คาใชจายภาษีเงินไดรับรูดวยประมาณการทีดี่ทีส่ดุ
โดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่คาดวาจะเกิดขึ้นของรอบปบัญชี คือ อัตรารอยละ 16.35 ตอป (พ.ศ. 2548 อัตรารอยละ 7.97 ตอป) 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2548 
 
ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในงวดปจจุบัน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเม่ือวันที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 

2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร 
 
  

 
 

ประเทศไทย 

ประเทศ 
สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

 
 

ประเทศ 
ฟลิปปนส  

 
ปรับปรุง 

รายการบัญชี
ระหวางกัน 

 
 
 

งบการเงินรวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549     
รายไดจากการขายและบริการ 4,569,268 - 180,310 (32,038) 4,717,540 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 2,078,768 (22,918) 50,375 (36,598) 2,069,627 

      
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548       
รายไดจากการขายและบริการ 3,779,956 - 188,056 (32,169) 3,935,843 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 1,457,673 - 79,987 (40,953) 1,496,707 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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3 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามจํานวนหุนทีอ่อกจําหนาย
อยูในระหวางงวดหักดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืน (พ.ศ. 2549 จํานวน 526,465,000 หุน และ พ.ศ. 2548 จํานวน 525,164,200 หุน) 
 
บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 

 
4 เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 

 
บริษัทยอยของบริษัท 
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ตามเงื่อนไข       
ที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกู เพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงป และเพื่อเปนการลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 8 และ 9) ณ วันที ่31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 บริษัทยอยทั้งสองแหงมีเงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียเปนจํานวนรวม 2,069 ลานบาท (วันที ่31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 จํานวน 760 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 3,767 ลานบาท (วันที ่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 2,650 ลานบาท) เปนยอดบัญชีซ่ึงตองมีไวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู  อยางไรก็ตาม บริษัทอาจเบิกใชเงนิลงทนุ
ที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวได หากไดรับอนุมัติจากเจาหน้ี ในระหวางไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํา กัด  ไ ด รับ
ความยินยอมจากเจาหน้ีเงินกูใหนําหนังสือคํ้าประกันธนาคารที่ออกในนามของบริษัท ไปวางแทนการสํ ารอ ง เ งินสดทั้ ง จํานวนในบัญชี
หลักประกัน Debt Service Reserve Accounts (D/R Accounts) ที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ดังน้ัน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.  2549 แล ะ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  บัญชีหลักประกันดังกลาวของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จึงไมมียอดคงเหลือ  
 
สําหรับเงินสํารองเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับหน้ีสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน    
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จะตองสํารองเงินดังกลาวจนกวาเงินสํารองจะครบรอยละ 25 ของยอดหน้ีคงคางที่เปนหน้ีสกุลเงนิดอลลารสหรฐัฯ 
ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือจํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐฯ แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  ในระหวางไตรมาสแรกของป    
พ.ศ. 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดรับความยินยอมจากเจาหน้ีเงินกูในการลดระดับการสํารองเงินในบัญชีหลักประกัน Foreign Exchange 
Reserve Account (FX Reserve Account) ลงเหลือเพียง 1.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ดังน้ัน เงินสํารองดังกลาวจึงมีจํานวน 1.5 ลานดอลลารสหรฐัฯ ณ วันที ่
31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 
บริษัทยอยของกัลฟ 
 
เงินฝากสถาบันการเงินของกัลฟจํานวน 922 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 691 ลานบาท) สวนใหญเปนของบริษัทยอยหาแหง
ของกัลฟ ซ่ึงไดวางไวเปนหลักประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูระยะยาว (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 8) อยางไรก็ตาม 
บริษัทยอยทั้งหาแหงดังกลาวสามารถถอนเงินฝากในบัญชีเพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติได อยางไรก็ดี เน่ืองจากบริษัท ยอ ย   
สองแหงของกัลฟยังอยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟาจึงยังไมมีรายไดจากการขายกระแสไฟฟา ดังน้ัน บริษัทยอยทั้งสองแหงจะสํารองเงินตาม
สัญญาเงินกูเม่ือเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 
 
เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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5 ลูกหนี้การคา สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ลูกหน้ีการคา 378,806 308,322 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,335) - - 
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 378,806 304,987 - - 

 
ยอดลูกหน้ีการคาที่คางชําระเกินกําหนด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สามารถแยกตามอายุไดดังน้ี 
 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 60,523 22,715 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 22,069 35,563 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน - 5,566 - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 4,179 7,514 - - 
 86,771 71,358 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,335) - - 
 86,771 68,023 - - 

 
6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 20,045,374 19,948,461 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 433,433 395,381 - - 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 9,444 7,960 4,479,481 4,447,569 
หัก สํารองเผ่ือการดอยคา - - (394,406) (394,406) 
 9,444 7,960 4,085,075 4,053,163 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

 
442,877 

 
403,341 

 
24,130,449 

 
24,001,624 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 403,341 24,001,624 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสีย 
   ในกิจการรวมคา 

 
39,536 

 
1,948,821 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - (1,889,327) 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ 
ของตลาดที่มีไวเผ่ือขายของบริษัทยอย 

 
- 

 
26 

การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา - 90,155 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - (20,850) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 442,877 24,130,449 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

6.1 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซ่ึง จัด ต้ังขึ้ นที่  British Virgin 
Islands มีดังตอไปน้ี  
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
                  (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )   
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 9,220,000 10,760,757 1,046,183 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 4,850,000 6,209,375 818,968 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด  ใหบริการรับจาง ซอมแซม  99.99 400,000 949,899 24,176 
   เซอ รวิส จํากัด และบริษัทยอย     และรับจางเดินเคร่ือ งจักร      
   และกิจการรวมคา     โรงไฟฟา      
   - บริษัทยอย      
      -  บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด  ซ้ือ/ขาย  ขนสงเช้ือเพลิง  

   จากเศษวัสดุธรรมชาติ  
99.99    

      -  บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด  ผลิตนํ้าประปา  70.00    
   -  กิจการรวมค า       
      -  บริษัท อมตะ เพาเวอร -เอสโก 
           เซอรวิส จํากัด  

รับจางเดินเค ร่ืองจักรโรงไฟฟ า  
 

50.00    

 บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรย่ี จํากัด  
   และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 
   ไฟฟาโดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ  
   เปนเช้ือเพลิ ง  

74.00 129,500 224,080 - 

   -  บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด  พัฒนา ออกแบบ กอสราง และ  
   ทดสอบการเดินเคร่ืองแล ะ  
   การดําเ นินงานของโรงไฟฟา  
   ที่ใชเช้ือเพลิงจากแกลบ 

95.00    

EGCO International B.V.I ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 99.99 - 664,312 - 
บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด  
   และบริษัทยอย  

ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 100.00 513,000 502,022 - 

   - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด  ผลิตไฟฟา  80.00 424,000 734,929 - 
   15,536,500 20,045,374 1,889,327 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 เงินปนผลคางรับในงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลมีจํานวน 2,167 ลานบาท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

6.1 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซ่ึง จัด ต้ังขึ้ นที่  British Virgin 
Islands มีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
                  (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )   
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 9,220,000 10,891,245 2,284,408 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 4,850,000 6,168,968 1,502,276 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด  ใหบริการรับจาง ซอมแซม  99.99 400,000 900,985 50,148 
   เซอ รวิส จํากัด และบริษัทยอย     และรับจางเดินเคร่ือ งจักร      
   และกิจการรวมคา     โรงไฟฟา      
   - บริษัทยอย      
      -  บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด  ซ้ือ/ขาย  ขนสงเช้ือเพลิง  

   จากเศษวัสดุธรรมชาติ  
99.99    

      -  บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด  ผลิตนํ้าประปา  70.00    
   -  กิจการรวมค า       
      -  บริษัท อมตะ เพาเวอร -เอสโก 
           เซอรวิส จํากัด  

รับจางเดินเค ร่ืองจักรโรงไฟฟ า  
    

50.00    

 บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรย่ี จํากัด  
   และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 
   ไฟฟาโดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ  
   เปนเช้ือเพลิ ง  

74.00 129,500 186,719 12,651 

   -  บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด  พัฒนา ออกแบบ กอสราง และ  
   ทดสอบการเดินเคร่ืองแล ะ  
   การดําเ นินงานของโรงไฟฟา  
   ที่ใชเช้ือเพลิงจากแกลบ 

95.00    

EGCO International B.V.I ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 99.99 - 664,312 - 
บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด  
   และบริษัทยอย  

ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 100.00 513,000 503,017 130,010 

   - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด  ผลิตไฟฟา  80.00 424,000 633,215 275,481 
   15,536,500 19,948,461 4,254,974 

 
เงินลงทุนในบริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํางบการเงินรวม
ระหวางกาล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เน่ืองจากงบการเงินของบริษัทยอย ดังกล าว     
ไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 

6.2 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงจัดต้ังในประเทศไทย มีดังตอไปน้ี 
 
  งบการเงินรวม  

   31 มีนาคม พ.ศ. 2549   31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      
บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากดั ผลิตไฟฟา  14.85 200,475 433,433 200,475 395,381 
   200,475 433,433 200,475 395,381 
 

6.3 รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคาซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน Conal Holdings Corporation และ Nam Theun 2 Power 
Company Limited ซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนสและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลําดับ มีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม  

   31 มีนาคม พ.ศ. 2549   31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก 
   เซอรวิส จํากัด 

รับจางเดินเครื่องจักร
โรงไฟฟา 

50.00 1,000 
 

9,444 
 

1,000 
 

7,960 
 

   1,000 9,444 1,000 7,960 
 
เงินลงทุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล โดย
วิธีรวมตามสัดสวน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เน่ืองจากงบการเงินของกิจการร วมค า
ดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 

6.3 รายละเอยีดของสวนไดเสียในกิจการรวมคาซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยทัง้หมด ยกเวน Conal Holdings Company Limited และ Nam Theun 2 
Power Company Limited ซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนสและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลาํดับ มีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 

(เอ็กโก เจดี ) และบริษัทรวมและ
กิจการรวมคา 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 657,453 - 

- บริษัทรวม      
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร  จํากัด ผลิตไฟฟา  29.70    

- กิจการรวมคา      
- บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) 
จํากัด 

ผลิตไฟฟา  30.00    

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)  
(กัลฟ ) 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 3,202,175 3,025,404 - 

Conal Holdings Corporation (Conal) ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 
 

796,624 
 

- 
 

  4,553,002 4,479,481 - 
หัก คาเผื่อการดอยคา  - (394,406) - 
   4,553,002 4,085,075 - 

 
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 
 
กิจการรวมคากัลฟ (กัลฟ) 
 
(ก) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 18 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุนละ 10 บาท กลุมบรษิทั

ไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 
 
(ข) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยของกัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 4.1 ลานหุน โดยมีมูลคาตราไวและจําหนายในอตัราหุนละ 10 บาท 

กลุมบริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 
 
(ค) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงของกัลฟไดเรียกชําระค าหุ นเพิ่ มเติมสํ าหรับหุ นจํานวน 26 ล านหุ น ในอัตราหุ นละ 7.30 บาท 

เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 189.80 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

6.3 รายละเอยีดของสวนไดเสียในกิจการรวมคาซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยทัง้หมด ยกเวน Conal Holdings Company Limited และ Nam Theun 2 
Power Company Limited ซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนสและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลาํดับ มีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2548   
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 

(เอ็กโก เจดี ) และบริษัทรวมและ
กิจการรวมคา 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 597,038 - 

- บริษัทรวม      
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากดั ผลิตไฟฟา  29.70    

- กิจการรวมคา      
- บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) 
จํากัด 

ผลิตไฟฟา  30.00    

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)  
(กัลฟ ) 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 3,112,020 3,076,508 - 

Conal Holdings Corporation (Conal) ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 
 

774,023 
 

56,002 
 

  4,462,847 4,447,569 56,002 
หัก คาเผื่อการดอยคา  - (394,406) - 
   4,462,847 4,053,163 56,002 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
6.4 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา  

 
การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินสุทธิที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการรวมค าในงบการเงินเฉพาะบริษัทสํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2549     
มีดังน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
  พันบาท 
   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ  (492,562) 
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับงวด  (22,918) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ  27,117 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ  (488,363) 

   
 
มูลคาของหน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคามีดังน้ี 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   วันท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2549 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      
Nam Theun 2  Power Company 

Limited 
ผลิตไฟฟา  
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 
 

(488,363) 
 

- 
 

   753,249 (488,363) -  
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2548 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      
Nam Theun 2  Power Company 

Limited 
ผลิตไฟฟา  
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 
 

(492,562) 
 

- 
 

   753,249 (492,562) -  
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
6.5 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 
รายละเอียดของสวนแบงในสินทรัพยและหน้ีสินของกิจการรวมคาของกลุมบริษัท ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระหวางกาล ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 และงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีดังน้ี 
 
 บริษัท เอ็กโกรวมทุน 

และพัฒนา จํากัด 
บริษัท กัลฟอิเล็คตรกิ จํากดั 

(มหาชน) 
Conal Holdings 

Corporation 
Nam Theun2 Power 

Company Limited 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
งบดุล         

สินทรัพยหมุนเวียน 119,821 146,212 1,955,959 1,630,793 1,042,741 948,406 49,958 56,179 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 960,797 875,865 13,550,905 10,929,197 1,075,712 1,116,428 1,829,086 1,562,907 
หน้ีสินหมุนเวียน (98,647) (111,156) (2,227,906) (3,401,233) (373,034) (354,185) (212,470) (196,184) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน (324,518) (313,883) (10,691,412) (6,522,295) (609,051) (654,770) (2,154,937) (1,915,464) 

สินทรัพยสุทธ ิ 657,453 597,038 2,587,546 2,636,462 1,136,368 1,055,879 (488,363) (492,562) 

         
สัดสวนการรวมทุน 
      กิจการรวมคา (รอยละ) 

  
50  50  40 

  
25 

 
รายละเอียดของสวนแบงในรายไดและคาใชจายของกิจการรวมคาของกลุมบริษัท ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระหวางกาล ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 มีดังน้ี  
 
 บริษัท เอ็กโกรวมทุน 

และพัฒนา จํากัด 
บริษัท กัลฟอิเล็คตรกิ จํากดั 

(มหาชน) 
Conal Holdings 

Corporation 
Nam Theun2 Power 

Company Limited 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
           วันที่ 31 มีนาคม  

 
พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2548 

 
พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2548 

 
พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2548 

 
พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
         
งบกําไรขาดทุน         

รายได  83,532 54,291 805,716 652,054 194,855 199,337 423 - 
คาใชจาย (23,117) (54,285) (945,412) (629,842) (144,480) (119,350) (23,341) - 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 60,415 6 (139,696) 22,212 50,375 79,987 (22,918) - 

         
สัดสวนการรวมทุน      
      กิจการรวมคา  (รอยละ) 

  
50  50  40 

  
25 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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7 รายจายฝายทุนและภาระผูกพัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  คาความนิยม    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 พันบาท พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  

31 มีนาคม พ.ศ. 2549 
   

ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 34,749,092 1,082,826 738,559 
ซ้ือสินทรัพย 3,230,894 - 175 
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย 163,240 - - 
โอนวัสดุสํารองหลักออกจากสินทรัพย (131,155) - - 
ขายสินทรัพย สุทธิ (26,450) - - 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (635,749) (16,949) (11,364) 
การจัดประเภทรายการ (14,755) - - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 
ของบริษัททีอ่ยูในตางประเทศ 

 
(98,383) 

 
(80) 

 
- 

ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 37,236,734 1,065,797 727,370 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ไดจดจํานองเพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเ งินกู ยืม
ระยะยาวและหุนกูตามหมายเหตุฯ ขอ 8 และ 9 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยสองแหงของกัลฟมีรายจายฝายทุนเก่ียวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซ้ืออุปกรณสําหรับโรงไฟฟาทีถื่อ
เปนภาระผูกพันแตยังไมไดรบัรูในงบการเงินรวมระหวางกาลเปนจํานวน 38.53 ลานดอลล ารสห รั ฐฯ  2.86 ล านเ ยน 24.22 ล านยู โร  65.13 
ลานสวิสฟรังก และ 1,250.37 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน  49.64 ลานดอลลารสหรัฐฯ  18.62 ลานเยน  37.11 ลานยโูร  98.50 
ลานสวิสฟรังก และ 1,232.37 ลานบาท) 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทรวมของกิจการรวมคาเอ็กโก เจดี มีรายจายฝายทนุเก่ียวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซ้ืออุปกรณสําห รับ
โรงไฟฟาที่ถือเปนภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมระหวางกาลเปนจํานวน 2.55 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 29.10 ลานบาท (ณ วันที ่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 3.30 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 43.08 ลานบาท) 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited มีรายจายฝายทุนเก่ียวกับการกอสรางโรงไฟฟาแ ล ะ
ซ้ืออุปกรณสําหรบัโรงไฟฟาที่ถือเปนภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมระห ว างกาล เปนจํานวน 134.25 ล านดอลล ารสห รั ฐฯ 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 140.75 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 
 
ตนทุนการกูยืมจากบริษัทยอยสองแหงของกัลฟจํานวน 90.20 ลานบาท (พ.ศ. 2548 จํานวน 27.25 ลานบาท) เกิดจากเงินกูยืมที่ยืมมาโดยเฉพาะ
เพื่อสรางโรงไฟฟาใหม และไดบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยในระหวางงวดซ่ึงรวมอยูในรายการซ้ือสินทรัพยในงบการเงินรวมระห ว างกาล 
กลุมบริษัทใชอัตราการต้ังขึ้นเปนทุนรอยละ 6.06 ถึง 7.30 ในการคํานวณตนทุนที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย อัตราการต้ังขึ้นเปนทนุดังกลาวเปน
อัตราตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงจากเงินกูยืมที่นํามาใชเปนเงินทุนในการกอสรางโรงไฟฟา 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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8 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท 
สวนของเงินกู ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ   
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 2,549,864 2,653,912 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 13,680 13,948 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 32,216 33,974 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 646,824 636,344 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี  (7,152) (6,802) 

 3,235,432 3,331,376 
 

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ   
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 12,143,895 9,510,264 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 40,202 40,990 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 306,729 340,446 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 6,979,680 5,775,745 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี สุทธิ (664,749) (576,996) 

 18,805,757 15,090,449 
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 22,041,189 18,421,825 

 
เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟาและอุปกรณขอ ง
บริษัทยอยและกิจการรวมคา ทั้งน้ี บริษัทยอยและกิจการรวมคาตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียทีจ่ะครบกําหนดชาํระภายใน
หน่ึงปและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 4)  นอกจากน้ี 
บริษัทยอยและกิจการรวมคาไดโอนสิทธ์ิในการรับเงินจากสัญญาซ้ือขายไฟฟา สัญญาการบํารุงรักษาหลักและกรมธรรมประกันภัยใหกับเจาหน้ี
เงินกูตามเงื่อนไขภายใตสัญญา Master Agreements 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 18,421,825 
การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว 4,729,777 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (412,081) 
การจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู (51,634) 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี 27,822 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (568,053) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (106,467) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 22,041,189 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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9 หุนกู 
 
หุนกูเปนเงินกูยืมสกุลเงินบาทของบริษัทยอยสองแหงของบริษัท มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท 
   
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,317,764 1,317,764 
หุนกู สุทธิ 3,608,948 3,608,948 
รวมหุนกู 4,926,712 4,926,712 

 
หุนกูจํานวน 4,979 ลานบาทเปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะครบกําหนด
ชําระภายในหน่ึงปซ่ึงเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 4) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินท รัพย
และสัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 8) 

 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
ราคาตามบัญชีตนงวด 4,926,712 
การออกหุนกู - 
การจายคืนหุนกู - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 4,926,712 

 
10 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน  

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 
 
 
 
 

จํานวนหุน หุนสามัญ
พันบาท

สวนเกิน 
มูลคาหุน 
พันบาท 

 
รวม 

พันบาท 
   
ณ วันตนงวด 526,465,000 5,264,650 8,601,300 13,865,950 
การออกหุน - - - - 
ณ วันปลายงวด 526,465,000 5,264,650 8,601,300 13,865,950 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 530,000,000 หุน ซ่ึงมีราคามูลคาหุนล ะ  10 บาท  (วันที่  31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 จํานวน 530,000,000 หุน ซ่ึงมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท) หุนจํานวน 526,465,000 หุน ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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11 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ซีแอลพี เพาเวอร (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงถือหุน     
ในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลือถือโดยนักลงทุนทั่วไป 
 
รายละเอียดของบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 6 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
(ก) รายไดคาขายไฟฟา 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดคาขายไฟฟา     
- ผูถือหุนใหญ 3,805,134 3,183,902 - - 
 
รายไดคาขายไฟฟาคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  
 
ทั้งน้ี รายไดคาขายไฟฟาสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 ไดรวมสวนที่ไดรับชดเชยผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินประมาณ 241 ลานบาทและ 164 ลานบาท ตามลําดับ 
 

(ข) รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดการใหบริการ     
- ผูถือหุนใหญ 15,010 14,179 - - 
     
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย     
- ผูถือหุนใหญ 70,034 46,752 - - 
 
รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจายคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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11 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ค) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 1,627,055 2,248,700 - - 
 
ยอดลูกหน้ีการคาที่คางชําระเกินกําหนด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สามารถวิเคราะหตามอายุ
ไดดังน้ี 
 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 5,547 - - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 1,990 2,186 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน - - - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 2,736 2,736 - - 
 10,273 4,922 - - 

     
เจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 108,624 87,566 - - 
 

(ง) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 3,798 6,166 - 6,166 
- บริษัทยอย 4,957 6,358 49,289 7,877 
- กิจการรวมคา  156,784 113,733 198,626 146,040 
 165,539 126,257 247,915 160,083 
     
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน     
- บริษัทยอย 5,088 4,546 84 2,130 
- กิจการรวมคา  46,601 50,757 - - 
 51,689 55,303 84 2,130 
     



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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11 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เ ก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(จ) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
  ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป     
  - กิจการรวมคา  11,915 11,915 23,830 23,830 
 11,915 11,915 23,830 23,830 
     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน สทุธิ     
  - บริษัทยอย - - 780,000 780,000 
  - กิจการรวมคา  125,000 125,000 250,000 250,000 
 125,000 125,000 1,030,000 1,030,000 
 136,915 136,915 1,053,830 1,053,830 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกันสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2549 

พันบาท 
พ.ศ. 2549 
พันบาท 

   
บริษัทยอย    
ยอดคงเหลือตนงวด - 780,000 
เงินใหกูยืมระหวางงวด - - 
เงินกูรับคืนระหวางงวด  - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - 780,000 
   
กิจการรวมคา   
ยอดคงเหลือตนงวด 136,915 273,830 
เงินใหกูยืมระหวางงวด - - 
เงินกูรับคืนระหวางงวด  - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 136,915 273,830 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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11 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เ ก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ฉ) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินลงทุนในหุนกู     
- บริษัทยอย - - 41,928 41,928 
     
ดอกเบ้ียคางรับ     
- บริษัทยอย - - 2,330 388 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัทยอย - - 1,942 2,183 
     
เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอยไดแสดงรวมอยูในเงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกันในงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2549 
และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน  
 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 เครื่องมือทางการเงินของกลุมบริษัทมิไดแตกตางจากปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 อยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 

 

กิจการรวมคากัลฟ (กัลฟ) 
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพือ่ลด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เก่ียวกับสัญญา Construction Contract และสัญญา Supply Contract ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและระยะเวลาครบกําหนดมีดังตอไปน้ี 

 
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา 

สกุลเงินตรา 
ตางประเทศที่ซือ้ 

มูลคาคงเหลือ 
ตามสัญญา (ลาน) 

 
อัตราคงที่ตามสัญญา 

 
ระยะเวลาตามสัญญา 

สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินยูโร 5.56 1.18 ถึง 1.32 ดอลลารสหรัฐฯ ตอยูโร 19 ม.ค. พ.ศ. 2549 - 10 เม.ย. พ.ศ. 2549 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินสวิสฟรังก 14.43 1.16 ถึง 1.31 ฟรังกตอดอลลารสหรัฐฯ 20 ม.ค. พ.ศ. 2549 - 10 เม.ย. พ.ศ. 2549 
สกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 0.74 39.28 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 10 มี.ค. พ.ศ. 2549 - 10 เม.ย. พ.ศ. 2549 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินเยน 301.15 102.27 ถึง 102.98 เยนตอดอลลารสหรัฐฯ 14 ธ.ค. พ.ศ. 2548 - 15 มิ.ย. พ.ศ. 2549 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินบาท 9.88 40.55 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 27 มี.ค. พ.ศ. 2549 - 17 เม.ย. พ.ศ. 2549 
สกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 29.92 39.19 ถึง 39.79 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 11 ม.ค. พ.ศ. 2548 - 9 เม.ย. พ.ศ. 2551 
สกุลเงินบาท สกุลเงินยูโร 10.82 51.38 ถึง 53.45 บาทตอยูโร 11 ม.ค. พ.ศ. 2548 - 14 ม.ค. พ.ศ. 2551 
สกุลเงินบาท สกุลเงินสวิสฟรังก 30.46 34.04 ถึง 36.80 บาทตอฟรังก 11 ม.ค. พ.ศ. 2548 - 14 ม.ค. พ.ศ. 2551 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินยูโร 13.89 1.28 ถึง 1.33 ดอลลารสหรัฐฯ ตอยูโร 19 ม.ค. พ.ศ. 2548 - 2 ต.ค. พ.ศ. 2549 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินสวิสฟรังก 35.97 1.14 ถึง 1.19 ฟรังกตอดอลลารสหรัฐฯ 20 ม.ค. พ.ศ. 2548 - 2 ต.ค. พ.ศ. 2549 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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13 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา 
 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ไมมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนาและสัญญาตางๆ ที่แตกตาง
จากงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 
 

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนาของบริษัท 
 

(ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreements จากการค้ําประกันเงินกู ยืมใหแ ก
บริษัทยอยและบริษัทรวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 588 ลานบาท 

 

(ข) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Counter Guarantee และ Standby Letters of Credit ที่ออกในนามของ
บริษัทเพื่อบริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 9,487 ลานบาท 

 

(ค) บริษัทมีการบริหารภาระผูกพันใหเปนไปตามหลักเกณฑบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัทพิจารณาแยก
ระดับความเสี่ยงของภาระผูกพันดังกลาว เปนภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงตํ่าและที่มีความเสี่ยงสูง โดยบริษัทไดจัดสรรบัญชีสํารอ ง
เพื่อภาระผูกพันในการชําระหน้ีในอัตรารอยละ 10 ของภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงสูง ซ่ึงคิดเปนจํานวน 407 ล านบาท   ณ  วันที่    
31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทจัดสรรบัญชีสํารองดังกลาวไวเต็มมูลคาแลว และไดแสดงรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
และเงินลงทุนระยะสั้นในงบดุล 

 
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนาของกิจการรวมคา 
 

กิจการรวมคากัลฟ (กัลฟ) 
 
(ง) เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดเขาทําสัญญา Construction Contract Change Order No. CCCO: 

001 002 003 และ 004 กับผูรับเหมารายหน่ึง สําหรับการกอสรางสถานีไฟฟายอย ระบบควบคุมอากาศ การเพิ่มเติมอุปกรณปลอยนํ้า
และสถานีวัดระดับกาซ ตามลําดับ โดยสัญญามีมูลคาทั้งสิ้น 304.71 ลานบาท 

 
(จ) เม่ือวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟ ไดเขาทําสัญญา Placement กับบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึงในฐานะผูจัดการ

การจําหนายหุนกูชนิดระบุผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีผูคํ้าประกันและมีผูแทนผูถือหุนกู ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทหลักทรัพยและ
ธนาคารพาณิชยดังกลาว ตกลงที่จะรับประกันการจําหนายหุนกูของบริษัทยอยดังกลาวเต็มจํานวนที่ออกจําหนายซ่ึงมีจํานวนไมเกิน 3,000 
ลานบาท 

 
14  การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ 
 

เม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบใหจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา 
และวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีอนุมัติการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาชวงเปลี่ ยนผ าน คณะกรรมการ      
ชุดน้ีจะปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวจนกวาพระราชบัญญัติประกอบกิจการไฟฟาจะมีผลบังคับใชเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการกํ า กับดูแ ล กิจการไฟฟา  
ชุดใหมตอไป  
 
เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2548 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดยื่นจดทะเบียนจัด ต้ัง  บริษัท  กฟผ .  จํา กัด  (มห าชน)        
ตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หลังจากที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว า
ดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกาอํานาจสิทธ์ิและประโยชนของกฟผ. ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 
23 มิถุนายน พ.ศ. 2548  
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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14  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (ตอ) 
 
เม่ือวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ศาลปกครองมีคําสั่งพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาการแปรรูป กฟผ.ทั้งสองฉบับ เน่ืองจากศาลปกครอง
เห็นวาการดําเนินการในขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญในการเปลี่ยนทุนของกฟผ. เปนหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไมชอบดวยกฎหมาย 
ซ่ึงสงผลใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) กลับไปสูสภาพรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม คือเปน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทยังไมสามารถประมาณผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบังคับใชพระราชบัญญั ติฉบับดังกล าว      
ที่จะมีตอกลุมบริษัทได 

 
15 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 
เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินของบริษัท 
 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดํ า เ นินงานหกเ ดือนห ลั ง    
ของป พ.ศ. 2548 ในอัตราหุนละ 1.75 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินรวม 921 ลานบาท เงินปนผลดังกล าว  
จะจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 
เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินของกิจการรวมคา 

กิจการรวมคากัลฟ (กัลฟ) 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกัลฟเม่ือวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 ไดอนุมัติใหบริษัทยอยสามแหงของกัลฟ ซ่ึงไดแก บริษัท กัลฟ   
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ทําการจัดการทางการเงนิใหม     
โดยการออกหุนกูเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกูไปชําระคืนหน้ีสินระยะยาวที่มีอยูกับกลุมเจาหน้ีเดิม และยัง ไ ดอ นุมั ติ ให กัลฟแ ล ะ
บริษัทยอยทั้งสามแหงของกัลฟดังกลาวเขาลงนามในสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการทางการเงินดังกลาว มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
เม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟ ไดแก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดลงนามในขอกําหนดวาดวยสทิธิ
และหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (Terms and Conditions of the Debentures) ใหกับผูแทนผูถือหุนกู แ ล ะ  Deed of Indemnity กับ
ธนาคารตางประเทศแหงหน่ึงคือ Depfa Bank Plc. สาขาโตเกียว เพื่อตกลงที่จะชําระคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให กับ Depfa Bank Plc. 
ในกรณีหุนกูถูกเรียกชําระคืนกอนกําหนดเน่ืองมาจากกรณีผิดนัดสัญญา ทั้งน้ี ในวันเดียวกันบริษัทยอยทั้งสองแหงของกัลฟ ไดแก  บริษัท 
หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดเขารวมลงนามใน สัญญา  Indemnity Guarantee กับ 
Depfa Bank Plc. เพื่อตกลงที่จะรวมคํ้าประกันหน้ีของบริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
 
สําหรับหุนกูที่จะออกจําหนายน้ันเปนหุนกูประเภทที่มีการค้ําประกันอยางไมมีเงื่อนไขและไมสามารถเพิกถอนได โดย Depfa Bank Plc. และ    
บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด เปนผูออกหุนกูจํานวน 2,900 ลานบาท แบงเปน 3 ชุด และไดจําหนายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ .  2549         
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
• หุนกูมีผูคํ้าประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่หน่ึงจํานวน 870 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2552 มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 

5.87 ตอป  
• หุนกูมีผูคํ้าประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่สองจํานวน 580 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2554 มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 

6.11 ตอป  
• หุนกูมีผูคํ้าประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่สามจํานวน 1,450 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2559 มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 

6.64 ตอป  
 
ในวันเดียวกัน กัลฟไดลงนามในสัญญา Shareholder’s Undertaking รวมกับ Depfa Bank Plc. ภายใตสัญญาดังกลาว กัลฟตกลงที่จะถือหุน        
ในบริษัทยอยทั้งสามแหงไมตํ่ากวารอยละ 99.99 และลงนามในสัญญา Share Pledged กับ Depfa Bank Plc. โดยตกลงทีจ่ะนําหุนสามัญจดทะเบียน
ที่ถืออยูในบริษัทยอยทั้งสามแหงจํานวนรอยละ 75 ของหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดไปจํานําเพื่อเปนประกันหน้ีของบริษัทยอยทั้งสามแหง         
ใหกับ Depfa Bank Plc. 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
 

31 

15 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ตอ) 
 
เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินของกิจการรวมคา (ตอ) 

กิจการรวมคากัลฟ (กัลฟ) (ตอ) 
 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยทั้งสามแหงขางตนของกัลฟ ไดเขาทําสัญญา Inter Creditor กับ Depfa Bank Plc. สาขาโตเกยีว และ
กลุมธนาคารพาณิชยในประเทศอีก 4 แหง ซ่ึงเปนผูใหวงเงินกูยืมระยะสั้น วงเงินคํ้าประกัน และวงเงินในการซ้ือขายตราสารอนุพนัธกับบรษิทัยอย
แตละแหง  
 
ทั้งน้ี บริษัทยอยทั้งสามแหงดังกลาวขางตน ไดนําที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักร ไปจํานองเพื่อเปนประกันหน้ีใหกับ Depfa Bank Plc.     
กลุมเจาหน้ีเงินกูระยะสั้น และกลุมเจาหน้ีที่ใหวงเงินการซ้ือขายตราสารอนุพันธ และไดโอนสิทธิในสัญญาหลกัของโครงการคอื สญัญาซ้ือขายไฟฟา 
สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติ และสัญญาบํารุงรักษาระยะยาวใหกับกลุมเจาหน้ีใหมภายใตสัญญา Inter Creditor 
 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยทั้งสามแหงขางตนไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระหวางกัน โดยบริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
เปนผูใหบริษัทยอยทั้งสองแหงกูยืม จํานวนบริษัทละ 1,025 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียตอปเทากับอัตราดอกเบ้ียหุนกูบวกอตัราสวนเพิม่คงที ่
และมีการจายชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามตารางการจายคืนหุนกู สําหรับหน้ีระยะสั้นและวง เ งินคํ้าประ กันต างๆ  ของบริษัท ยอ ย         
ทั้งสามแหงดังกลาวจะคงอยูกับกลุมเจาหน้ีเดิมเปนสวนใหญ  
 
ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดนําเงินที่ไดจากการ จําห น ายหุ นกู  ชํ าระคืนเ งินกู ยืมระยะยาว        
ทั้งจํานวนกอนกําหนดใหกับกลุมเจาหน้ีเดิม โดยมีคาใชจายในการจายชําระหน้ีกอนกําหนดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 0.22 ลานดอลลารสห รั ฐฯ 
และ 9.05 ลานบาท และในวันเดียวกัน บริษัทยอยทั้งสองแหงไดแก บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และ บริษัท  ส มุท รปราการ    
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดนําเงินกูยืมที่ไดจาก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวทั้งจํานวนกอนกําห นดให กับ
กลุมเจาหน้ีเดิม โดยมีคาใชจายในการจายชําระหน้ีกอนกําหนดเปนจํานวนเงนิรวมทั้งสิ้น 0.33 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 7.53 ลานบาท 
 
บริษัทยอยทั้งสามแหงของกัลฟ ไดแก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่ น 
จํากัด ยังไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียลวงหนากับธนาคารพาณิชยในประเทศเม่ือวันที ่
24, 25 และ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ตามลําดับ ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทยอยทั้งสามแห งตกลงที่ จะแปลงหน้ีเงินกู สกุลเงินบาทจํานวนรอยละ 80 
เปนเงินกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และแปลงอัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบ้ียสกุลเงินบาทคงที่ เปนอัตราดอกเบ้ียสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ คงที ่โดย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนดอกเบ้ียคงที่เปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว 

 
 




