
 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
31 มีนาคม พ.ศ. 2550 



 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 งบกําไรขาดทุนรวมแล ะงบกําไ รขาดทุนเ ฉพาะบริษัท        
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแส เ งินสดรวมแล ะ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ที่แนบมาน้ีของบริษัท ผลิตไฟฟา  จํา กัด 
(มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินระหวางกาลเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ งบการ เ งินระห ว างกาล ดังกล าวจาก 
ผลการสอบทานของขาพเจา  
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนแล ะปฏิบัติง านสอบท าน 
เพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ า คัญห รือ ไม  การสอบท านน้ี 
มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเ ชื่ อ ม่ันนอยกว า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลดังกลาวในวรรคแรกไมถูกตองตามที่ควรในสาระสาํคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด(มหาชน) 
และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดเสนอรายงานไ ว 
อยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 2 ต้ังแตวันที่  1 มกราคม 
พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่แสดงอยูใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ดังรายละเอียดตามที่กลาวในขอ (ก) และ (ข) และกลุมบริษัทไดใชวิธีปรับยอนหลัง ดังน้ันงบดุล รวม
และงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่เปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ขาพเจาไดตรวจสอบและ
เสนอรายงานไวแลวดังกลาว และงบการเงินระหวางกาลรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.  2549 
ที่แสดงเปรียบเทียบจึงไดมีการปรับใหม 
 
 
      



 

 
(ก) กลุมบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่แสดงอยู

ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และ 
(ข) กลุมบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่แสดงในงบการเงินรวมจากวิธีรวมตามสัดสวนเปน 

วิธีสวนไดเสีย เน่ืองจากกลุมบรษิัทพิจารณาวาวิธีสวนไดเสียจะสะทอนถึงลักษณะธุรกิจของกลุมไดเหมาะสมยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 
 
สุชาติ เหลืองสุรสวัสด์ิ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,969,034             5,601,550             1,142,947             4,129,760             
เงินลงทุนระยะส้ัน

- เงินฝากสถาบันการเงิน 158,580               129,215               856                     856                     
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 67,766                 93,948                 42,261                 68,417                 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีใชเปนหลักประกัน 6
- เงินฝากสถาบันการเงิน 2,669,692             2,273,028             - -
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 26,000                 26,000                 - -

ลูกหน้ีการคา 7 163,667               157,625               - -
ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 14 1,642,834             1,888,195             - -
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย - - 3,191,750             1,509,295             
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน
ท่ีถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 14 100,000               100,000               912,760               912,760               

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 14 231,301               215,556               257,036               208,219               
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 3,457,360             3,547,390             - -
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 374,355               385,092               9,380                   14,729                 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 11,860,589           14,417,599           5,556,990             6,844,036             

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
และเงินลงทุนอ่ืน 14 2,852,372             2,952,042             2,909,641             3,005,873             

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใชเปนหลักประกัน 6 1,166                   1,040                   - -
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน สุทธิ 14 - - 2,567,240             2,567,240             
เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 - - 12,021,167           12,021,167           
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 8 17,265,380           12,378,009           15,381,833           12,088,878           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 9 19,756,185           20,139,182           696,943               708,357               
คาความนิยม สุทธิ 9 221,591               225,222               - -
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน สุทธิ 360,127               347,423               247,091               232,503               
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 40,456,821           36,042,918           33,823,915           30,624,018           

รวมสินทรัพย 52,317,410           50,460,517           39,380,905           37,468,054           

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 10 4,350,000             - 4,350,000             -
เจาหน้ีการคา 335,864               599,608               - -
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 14 70,162                 100,265               - -
เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 14 6,386                   4,647,523             12                       4,645,003             
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 11 1,508,650             1,539,928             - -
หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 652,090               652,090               - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

- ดอกเบี้ยคางจาย 14 178,895               49,705                 - -
- ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 128,551               157,520               - -
- ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 562,099               466,846               - -
- อ่ืนๆ 247,916               380,263               57,091                 164,722               
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,040,613             8,593,748             4,407,103             4,809,725             

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 11 2,232,392             2,364,362             - -
หุนกู สุทธิ 12 2,956,729             2,956,729             - -
หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา 8 678,553               619,761               - -
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 6,576                   6,794                   538                     538                     
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 5,874,250             5,947,646             538                     538                     

รวมหน้ีสิน 13,914,863           14,541,394           4,407,641             4,810,263             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
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 8,601,300             8,601,300             8,601,300             8,601,300             
สวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืน 47,373                 47,373                 47,373                 47,373                 
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
- สํารองตามกฎหมาย 530,000               530,000               530,000               530,000               
ยังไมไดจัดสรร 22,737,945           20,199,878           19,811,253           17,404,076           

กําไรท่ียังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย 685,196               780,338               718,688               810,392               
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   
   ของบริษัทท่ีอยูในตางประเทศ (10,242)                (13,808)                - -                         
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 37,856,222           35,409,731           34,973,264           32,657,791           
สวนของผูถือหุนสวนนอย 546,325               509,392               - -                         
รวมสวนของผูถือหุน 38,402,547           35,919,123           34,973,264           32,657,791           

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 52,317,410           50,460,517           39,380,905           37,468,054           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 14 2,753,283 3,669,520 - -

ตนทุนขายและบริการ 14 (1,361,782) (1,370,360) - -
กําไรข้ันตน 1,391,501 2,299,160 - -

คาใชจายในการบริหาร (223,082) (155,168) (136,481) (56,509)
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 1,168,419 2,143,992 (136,481) (56,509)

รายไดอื่น

- ดอกเบ้ียรับ 14 69,547 131,777 75,263 46,212

- เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 82,462 100,627 82,462 100,627

- เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - 2,372,455 1,865,151

- อื่นๆ 17,180 37,915 35,363 54,924

คาตอบแทนกรรมการ (1,637) (1,723) (1,565) (1,530)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 64,425 388,284 - -
กําไรจากการดําเนินงาน 1,400,396 2,800,872 2,427,497 2,008,875

สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 8 (78,513) (22,918) - -

สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทยอยและ

สวนไดเสียในกิจการรวมคา 8 1,610,572 (35,910) - -
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได 2,932,455 2,742,044 2,427,497 2,008,875

ดอกเบ้ียจาย 14 (190,708) (336,609) (20,320) -

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (162,544) (285,561) - -
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,579,203 2,119,874 2,407,177 2,008,875

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 41,136 50,247 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 2,538,067 2,069,627 2,407,177 2,008,875

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 5

กําไรสุทธิสําหรับงวด 4.82 3.93 4.57 3.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

งบการเงินรวม
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง  สวนเกินจาก ของบริษัทที่  สวนของผูถือหุน

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

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
- ตามที่รายงานไวเดิม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 20,199,878 780,338 (13,808) 1,174,794 36,584,525
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - - - - - - - (665,402) (665,402)
- ตามที่รายงานใหม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 20,199,878 780,338 (13,808) 509,392 35,919,123

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - 3,566 - 3,566

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 2,538,067                - - - 2,538,067
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (95,142) - - (95,142)
เงินปนผลจาย - - - - - - - (4,203) (4,203)
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - 41,136                 41,136
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 22,737,945 685,196 (10,242) 546,325 38,402,547

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
- ตามที่รายงานไวเดิม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 16,107,740 587,384 (97,104) 1,073,169 32,114,512
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - - - - - - - (611,215) (611,215)
- ตามที่รายงานใหม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 16,107,740 587,384 (97,104) 461,954 31,503,297

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

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - 121,003 - (4)                        120,999
เงินปนผลจาย - - - - - - - (10,324)                (10,324)
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - 50,247                 50,247
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 18,177,367 708,387 (90,838) 501,873 33,740,112

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง  สวนเกินจาก ของบริษัทที่

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

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
- ตามที่รายงานไวเดิม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 20,199,878 810,392 (13,808) 35,439,785
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - - - - (2,795,802) - 13,808 (2,781,994)
- ตามที่รายงานใหม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 17,404,076 810,392 - 32,657,791

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 2,407,177 - - 2,407,177
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (91,704) - (91,704)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 19,811,253 718,688 - 34,973,264

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
- ตามที่รายงานไวเดิม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 16,107,740 625,130 (97,104) 31,176,193
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - - - - 549,544 - 97,104 549,544
- ตามที่รายงานใหม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 16,657,284 625,130 - 31,725,737

กําไรสุทธิสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม) - - - - 2,008,875 - - 2,008,875
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน -

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - 124,867 - 124,867
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 18,666,159 749,997 - 33,859,479

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิสําหรับงวด 2,538,067 2,069,627 2,407,177 2,008,875

รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

   - คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 528,707 520,151 11,825 11,375

- คาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย (328) 175 - -

   - กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (63,512) (377,900) - -

   - ขาดทุน (กําไร) จากการขายอุปกรณ 48 (3) 48 -

- ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว 3,684 - 3,684 -

   - เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น (82,462) (100,627) (82,462) (100,627)

- เงินปนผลจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - - (2,372,455) (1,865,151)

- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 8 78,513 22,918 - -

   - สวนแบงผล (กําไร) ขาดทุนในบริษัทยอยและ

  สวนไดเสียในกิจการรวมคา 8 (1,610,572) 35,910 - -

   - กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 41,136 50,247 - -

   กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,433,281 2,220,498 (32,183) 54,472

   การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

     (ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)

- เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน (406,196) (2,467,414) - -

     - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 239,319 452,866 - -

     - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (121,086) (55,936) (48,816) (87,832)

     - วัสดุสํารองคลัง 14,945 (57,900) - -

     - สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (2,745) (216,674) (9,250) (4,795)

     - เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (188,054) 88,377 - -

     - เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 67,683 9,236 (3) (2,047)

     - หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (5,675) 481,305 (107,294) (52,244)

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,031,472 454,358 (197,546) (92,446)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้อหุนเพิ่มทุนในกิจการรวมคา (7,937,955) (90,155) (7,937,955) (90,155)

เงินสดจายสุทธิจากเงินฝากสถาบันการเงิน (20,000) - - -

เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น 17,634 (43,128) 27,000 (3,100)

เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนระยะยาว 27 - - -

เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (63,858) (29,861) (450) (175)

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - - 690,000 600,000

เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 82,462 100,627 82,462 100,627

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (7,921,690) (62,517) (7,138,943) 607,197

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน (218) (134) - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,350,000 - 4,350,000 -

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10 (91,755) (83,822) - -

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน (325) (256) (325) (256)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 4,257,702 (84,212) 4,349,675 (256)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2,632,516) 307,629 (2,986,814) 514,495

ยอดคงเหลือตนงวด 5,601,550 7,842,144 4,129,761 2,627,988
ยอดคงเหลือปลายงวด 2,969,034 8,149,773 1,142,947 3,142,483

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน 879,905 104,643 54,840 44,408

 - เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกําหนดภายในสามเดือน 2,089,129 8,045,130 1,088,107 3,098,075
2,969,034 8,149,773 1,142,947 3,142,483

ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

- ดอกเบ้ียจาย 61,517 56,695 20,320 -

รายการที่มิใชเงินสด

- จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลัก

  เบิกใชเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 138,673 257,619 - -

- จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงาน

  ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ 63,260 65,903 - -
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน 7,452 - - -
- จัดประเภทรายการเงินสํารองจายลวงหนาไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ - 6,200 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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1 นโยบายการบัญชี  
 

1.1 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําห นดของ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงนิหลกั คือ งบดุล งบกําไรขาดทนุ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด ไดจัดทําใหเปนรูปแบบที่สมบูรณตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย
และตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  41 เ รื่ อ ง 
งบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลภาษาไทยที่จัดทาํตามกฎหมาย       
ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเ งินสํ าห รับป
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ยกเวนนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัท ยอ ยแล ะบริษัท ร วมแล ะส วนได เ สีย ใน 
กิจการรวมคาตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 2 

 
รายจายที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี โดยใช เ กณฑ เ ดียวกับการรับรู        
รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2549 
 
ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในงวดปจจุบัน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ ใหญขอ งบริษัท เ ม่ือ วันที่  4 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2550 
 

1.2 การป รับปรุงมาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป  พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.  2551 
 

เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศเรื่องมาตรฐานการบัญชีซ่ึงไดมีการปรับปรุงดังตอไปน้ี 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25  เรื่องงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  เรื่องตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44  เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45  เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46  เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49  เรื่องสัญญากอสราง 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ฉบับที่ 45 เรื่องเงินลงทุนในบริษัท ร วม  แล ะ
ฉบับที่ 46 เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา ไดมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 2.1  

 
สวนการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่องงบกระแสเงินสด ฉบับที่ 33 เรื่องตนทุนการกูยืม และฉบับที่ 49 เรื่องสัญญากอส ร าง      
จะมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 อยางไร ก็ตาม  ผูบริห ารของกลุ มบริษัท ไ ด
ประเมินและเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
2.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 

 
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 32/2549 ลง วันที่  3 พฤศจิกายน พ .ศ . 2549        
ไดมีการแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและฉบับที่ 45 เรื่องการบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชจีากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินล งทุนในบริษัท ยอ ยแล ะ
บริษัทรวม ที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท และใหรับรูรายไดจากเงินลงทุนเม่ือมีการประกาศจายเงินปนผล โดยประกาศดั งกล าว 
มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป กลุมบริษัทจึงไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ ง ให ม ดั งกล าว
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและไดใชวิธีเดียวกันสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะบริษัท 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอรายการในงบการเงินเฉพาะบริษัทเทาน้ันและไมไดมีผลกระทบตอการ จัดทํ า 
งบการเงินรวม 
 
กลุมบริษัทไดเริ่มใชวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยกลุมบริษัทได ใช วิธีปรับยอนห ลั ง  
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตองบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําห รับงวด      
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 มีดังตอไปน้ี  
 

 พันบาท 
งบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
  
  เงินลงทุนในบริษัทยอย ลดลง (5,036,005) 
  สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ เพิ่มขึ้น 722,806 
  หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา ลดลง (619,761) 
  หน้ีสินอื่น ลดลง (911,444) 
  ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ เพิ่มขึ้น 13,808 
  กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ลดลง (2,795,802) 
  
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
  
  กําไรสุทธิ  ลดลง (36,576) 
  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ลดลง (บาท) (0.07) 

 
2.2 นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม 
 

เริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการ บัญชีสํ าห รับการ บันทึกส วนได เ สีย ในกิจการร วมค าที่
แสดงในงบการเงินรวมจากวิธีรวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย เน่ืองจากกลุมบริษัทพิจารณาและเห็นวาการบันทึกสวนไดเสีย ในกิจการ
รวมคาโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมจะสะทอนถึงลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัทไดเหมาะสมยิ่งขึ้น และนโยบายการ บัญชี ดั งกล าว 
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 เรื่องรายงานทางการเงินเก่ียวกับสวนไดเสียในการรวมคา กลุมบริษัทใชวิธีปรับยอนหลังสําห รับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
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2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกสวนไดเสียในกิจการรวมคาในงบการเงินรวม (ตอ) 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวที่มีตองบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ . 2549 แล ะงบกําไ รขาดทุนรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 มีดังน้ี 

 
 พันบาท 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
  สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหน่ึงป เพิ่มขึ้น 50,000 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลดลง (4,099,662) 
  สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ เพิ่มขึ้น 5,294,894 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ ลดลง (21,107,998) 
  คาความนิยม สุทธิ ลดลง (789,610) 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ลดลง (773,337) 
  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ลดลง (1,813,152) 
  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ ลดลง (14,953,920) 
  หุนกู สุทธิ ลดลง (2,728,332) 
  หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น 619,761 
  หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ลดลง (1,884,669) 
  สวนของผูถือหุนสวนนอย ลดลง (665,401) 
  
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
  รายไดจากการขายและบริการ ลดลง (1,048,020) 
  ตนทนุขายและบริการ ลดลง (787,403) 
  รายไดอื่น ลดลง (17,853) 
  คาใชจายในการบริหาร ลดลง (118,218) 
  สวนแบงขาดทุนจากสวนไดเสียในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น 75,446 
  สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น 22,918 

 
3 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัทมิไดบันทึกภ าษี เ งินไ ด นิติ บุคคลค างจ ายห รือค าง รับสํ าห รับ 
ผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล รับรู โดยใช วิธีประมาณการอย าง ดีที่ สุ ด 
โดยคาดการณจากอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของรอบปบัญชี คืออัตรารอยละ 5.93 ตอป (พ.ศ. 2549 อัตรารอยละ 11.87 ตอป) 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร 
 

 

ประเทศไทย

ประเทศ
สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ประเทศ
ฟลิปปนส

ปรับปรุง
รายการบัญชี
ระหวางกัน งบการเงินรวม

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
รายไดจากการขายและบริการ 2,782,529 - - (29,246) 2,753,283
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียตามสวนงาน - (78,513) - - (78,513)
สวนแบงผลกําไรตามสวนงาน 1,600,399 - 10,173 - 1,610,572
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 2,581,093 - - (43,026) 2,538,067

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 (ปรับปรุงใหม) 
รายไดจากการขายและบริการ 3,701,557 - - (32,037) 3,669,520
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียตามสวนงาน - (22,918) - - (22,918)
สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน (79,360) - 43,450 - (35,910)
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 2,120,657 - - (51,030) 2,069,627
 

5 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามจํานวนหุ นที่
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด (พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.2549 จํานวน 526,465,000 หุน) 
 
บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 
 

6 เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 
 

เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัดและบริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกู บริษัทยอยทั้งสองแหงตองสํารองเงินไวเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียทีจ่ะถึง
กําหนด ชําระคืนภายในหน่ึงปและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดค าขายไฟฟา 
(ตามที่กลาวไวใน หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 11 และ 12) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 เงินสํารองเพื่อใชในการจายชํ าระคืน
เงินตนและจายดอกเบ้ียมีจํานวนรวม 1,024 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 295 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่ เ ห ลือ ขอ ง
เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 1,673 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 2,005 ลานบาท )  เ ปน
ยอดบัญชซ่ึีงตองมีไวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู อยางไรก็ตาม เงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดหลังจากได รับ
อนุมัติจากเจาหน้ีเงินกูแลว 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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7 ลูกหนี้การคา  
 

ยอดลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2549 สามารถวิเคราะหแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ไมเกินกําหนด 158,962 121,085 - - 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 2,017 28,227 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน - 5,625 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน - - - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 2,688 2,688 - - 
รวมลูกหน้ีการคา 163,667 157,625 - - 

 
8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 12,021,167 12,021,167 
     
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 17,659,786 12,772,415 15,776,239 12,483,284 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (394,406) (394,406) (394,406) (394,406) 
 17,265,380 12,378,009 15,381,833 12,088,878 
     

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 
   และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

 
17,265,380 

 
12,378,009 

 
27,403,000 

 
24,110,045 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ   
  - ตามที่รายงานไวเดิม 7,083,115 28,423,244 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุประกอบ  
    งบการเงินฯ ขอ 2) 

 
5,294,894 

 
(4,313,199) 

  - ตามที่รายงานใหม 12,378,009 24,110,045 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา 1,610,572 - 
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา 3,292,955 3,292,955 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (16,156) - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 17,265,380 27,403,000 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

8.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท 
                  (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )  
บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย     
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 4,702,200 1,258,313 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 4,850,000 931,442 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด   ใหบริการรับจาง ซอมแซม  99.99 400,000 182,700 
   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 - 

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

95.00   

บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด  และบริษัทยอย  ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 100.00 513,000 - 

   - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด  ผลิตไฟฟา  80.00 424,000 - 
บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศ British Virgin Islands    
EGCO International B.V.I และกิจการรวมคา  ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 99.99 1,002,467 - 
   - Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดต้ังข้ึนใน 
     ประเทศฟลิปปนส)  

ผลิตไฟฟา  40.00  
 

 
 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย    12,021,167 2,372,455 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 เงินปนผลคางรับในงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลมีจํานวน 3,192 ลานบาท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

8.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท 
                  (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )  
บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย   
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 4,702,200 2,743,716 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 4,850,000 2,343,411 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด  ใหบริการรับจาง ซอมแซม  99.99 400,000 - 
   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 88,003 

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

95.00   

บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด  และบริษัทยอย  ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 100.00 513,000 148,585 

   - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด  ผลิตไฟฟา  80.00 424,000 148,585 

บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศ British Virgin 
Islands 

    

EGCO International B.V.I และบริษัทยอย ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 99.99 1,002,467 - 
- Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดต้ังข้ึนใน 
     ประเทศฟลิปปนส) 

ผลิตไฟฟา 40.00  
 

 
 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย   12,021,167 5,472,300 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 

8.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี 
 

  งบการเงินรวม  
  31 มีนาคม พ.ศ. 25 50 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  พันบาท  
   (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )    
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย      
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก 
   เซอรวิส จํากัด 

รับจางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟา 50.00 1,000 10,457 - 

บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา 
จํากัด (เอ็กโก เจดี ) และบริษัท
รวมและกิจการรวมคา 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 731,611 - 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด 
(มหาชน)  (กัลฟ) และบริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 5,779,630 6,007,357 - 

บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร จํากัด  
    (บีแอลซีพี) 

ผลิตไฟฟา  50.00 8,895,000 10,169,364 - 

กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนส      
Conal Holdings Corporation 

(Conal) และบริษัทยอย 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 
 

740,997 
 

- 
 

   16,026,457 17,659,786 - 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) (394,406) - 
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   15,632,051 17,265,380 - 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ภายใตเงื่อนไขสัญญาเงินกูของกิจการรวมคาบีแอลซีพี บริษัทตองนําหุนสามัญของกิจการรวมคาดังกลาว 
ไปวางเปนหลักทรัพยคํ้าประกันสําหรับเงินกูระยะยาวของกิจการรวมคาดังกลาว  
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 

8.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

   งบการเงินรวม  
   31 ธันวาคม พ.ศ. 25 49 

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

รับจางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟา 50.00 1,000 9,470 - 

บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 
(เอ็กโก เจดี ) และบริษัทรวมและ
กิจการรวมคา 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 721,419 - 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)  
(กัลฟ ) และบริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

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

บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร จํากัด  
    (บีแอลซีพี) 

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

กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนส      
Conal Holdings Corporation (Conal) 

และบริษัทยอย 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 
 

746,979 
 

82,890 
 

   12,733,502 12,772,415 82,890 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) (394,406) - 
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   12,339,096 12,378,009 82,890 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 

8.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม พ.ศ. 25 50  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  
   (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )   
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย    
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี ) และ

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 - 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) และ 
บริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 5,779,630 - 

บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซี พี) ผลิตไฟฟา  50.00 8,895,000 - 
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
Nam Theun 2  Power Company Limited ผลิตไฟฟา  

   (อยูระหวางการกอสราง) 
25.00 753,249 

 
- 
 

  15,776,239 - 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) - 

  รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   15,381,833 - 
 

การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
 
กิจการรวมคากัลฟ (กัลฟ) 

 
(ก) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 209 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุนละ 10 บาท  

กลุมบริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 1,043 ลานบาท 
 

กิจการรวมคาบีแอลซีพี (บีแอลซีพี) 
 
(ข) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 บีแอลซีพีไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 100 ลานหุน ในอัตราหุนละ 45 บาท เปนจํานวน       

เงินทั้งสิ้น 4,500 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงนิรวม 2,250 ลานบาท 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

8.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 49 

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

และบริษัทรวมและกิจการรวมคา 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 - 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ)        
และบริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 4,736,675 - 

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

   (อยูระหวางการกอสราง) 
25.00 753,249 

 
- 
 

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

  รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   12,088,878 - 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
8.3 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา  

 
การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินสุทธิที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
  พันบาท 
   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ   
  - ตามที่รายงานไวเดิม  - 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 2.2) (619,761) 
  - ตามที่รายงานใหม  (619,761) 
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับงวด  (78,513) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ  19,721 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ  (678,553) 

 
มูลคาของหน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดังน้ี 

 
   งบการเงินรวม  
   วันท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2550 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      

Nam Theun 2  Power Company Limited ผลิตไฟฟา  
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 
 

(678,553) 
 

- 
 

 
   งบการเงินรวม  
   วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      

Nam Theun 2  Power Company Limited ผลิตไฟฟา  
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 
 

(619,761) 
 

- 
 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
8.4 การบันทึกบัญชีสําหรับสวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 

ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 2.2 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับการ บันทึกส วนได เ สีย 
ในกิจการรวมคาที่แสดงในงบการเงินรวมจากวิธีรวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดนํา เ สนอขอ มูล เ ก่ียวกับ 
สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจายของกิจการรวมคาที่มีผลตองบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 แล ะ วันที่  31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2549 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 แล ะ  พ .ศ .  2549 ในกรณีที่ กลุ มบริษัท 
ตองนําเสนองบการเงินรวมตามวิธีรวมตามสัดสวนดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 พันบาท พันบาท 
   
งบดุลรวม   
  สินทรัพยหมุนเวียน 21,221,782 18,504,323 
  สินทรัพยไมหมุนเวียน 72,603,182 53,381,908 
  รวมสินทรัพย 93,824,964 71,886,231 

   
  หน้ีสินหมุนเวียน 12,850,916 10,936,715 
  หน้ีสินไมหมุนเวียน 41,876,210 24,364,992 
  รวมหน้ีสิน 54,727,126 35,301,706 
  สวนของผูถือหุน 39,097,838 36,584,524 
  รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 93,824,964 71,886,231 
   
   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 พันบาท พันบาท 
   
งบกําไรขาดทุนรวม   

รายได 7,124,397 5,081,674 

คาใชจาย (4,586,330) (3,012,047) 

กําไรสุทธิ 2,538,067 2,069,627 

   

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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9 รายจายฝายทุนและภาระผูกพัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  คาความนิยม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 พันบาท พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  
 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 

   

ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ    
  - ตามที่รายงานไวเดิม 41,247,180 1,014,832 708,357 

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
    การบัญชี (หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 2.2) 

 
(21,107,998) 

 
(789,610) 

 
- 

  - ตามที่รายงานใหม 20,139,182 225,222 708,357 
ซ้ือสินทรัพย 65,220 - 450 
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย 138,673 - - 
โอนวัสดุสํารองหลักออกจากสินทรัพย (63,260) - - 
ขายสินทรัพย สุทธิ (1,250) - (48) 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (522,380) (3,631) (11,816) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 19,756,185 221,591 696,943 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอยจํานวน 18,523 ลานบาท  ไ ด นําไปจดจํานองแล ะ จํา นํา เพื่ อ             
เปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 11 และ 12 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม      
พ.ศ. 2549 จํานวน 18,911 ลานบาท) โดยบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด อยูระหวางการดําเนินการไถถอนภาระค้ําประกันในที่ดิน อาคาร
โรงไฟฟาและอุปกรณของโรงไฟฟาจํานวน 7,373 ลานบาท  
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทยอยไมมีรายจายฝายทุนเก่ียวกับการกอ ส ร าง โรง ไฟฟาแ ล ะ ซ้ืออุปกรณสํ าห รับโรงไฟฟา 
ที่ถือเปนภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ไมมี) 
 

10 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 
เม่ือวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยไทยจํานวนสองแหง โดยมีวงเงินกูยืมแหงล ะ 
ไมเกิน 4,000 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงที่เทากับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 วันทําการกอนวันเบิกเงินกู ง วดแ รกของ 
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ป (Average Yields of One-Year Government Bonds) บวกดวยสวนเพิ่มคงที่ บริษัทมีภาระชําระคืนดอกเบ้ียทุก
เดือนและชําระคืนเงินตนเม่ือครบกําหนดหน่ึงปจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งน้ีในระหวางไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2550 บริษัท ได เ บิกใช 
เงินกูระยะสั้นดังกลาวจํานวน 4,350 ลานบาท 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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11 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
 

เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมของบริษัทยอย ดังตอไปน้ี 
 

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

ปรับปรุงใหม 
 พันบาท พันบาท 
สวนของเงินกู ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ   

เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 1,406,585 1,437,852 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 29,580 29,591 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 76,240 76,240 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี  (3,755) (3,755) 

 1,508,650 1,539,928 
เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ   

เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 1,334,184 1,408,326 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 246,295 266,930 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 676,630 714,750 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี สุทธิ (24,717) (25,644) 

 2,232,392 2,364,362 
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 3,741,042 3,904,290 

 
เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยการ จํานองที่ ดิน อาคาร  โรง ไฟฟาแ ล ะ 
จํานําอุปกรณของบริษัทยอย นอกจากน้ี บริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียทีจ่ะครบกําหนดชาํระภายในหน่ึงป
และเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิฯ  
ขอ 6) อีกทั้ง บริษัทยอยไดโอนสิทธ์ิในการรับเงินจากสัญญาซ้ือขายไฟฟา สัญญาการบํารุงรักษาหลักและกรมธรรมประ กันภัย ให กับ 
เจาหน้ีเงินกูรวมทั้งตองคงไวซ่ึงสัดสวนทางการเงินตามเงื่อนไขภายใตสัญญา Master Agreements 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550  
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ  
  - ตามที่รายงานไวเดิม 18,858,210 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 2.2) (14,953,920) 
  - ตามที่รายงานใหม 3,904,290 
การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว - 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (91,755) 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี 926 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (72,419) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 3,741,042 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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12 หุนกู  
 

หุนกูเปนหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัทยอย ดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม 
 พันบาท พันบาท 
   
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 652,090 652,090 
หุนกู สุทธิ 2,956,729 2,956,729 
รวมหุนกู  3,608,819 3,608,819 

 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550  
ราคาตามบัญชีตนงวด  
  - ตามที่รายงานไวเดิม 6,337,151 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 2.2) (2,728,332) 
  - ตามที่รายงานใหม 3,608,819 
การออกหุนกู - 
การจายคืนหุนกู - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 3,608,819 

 
หุนกูของบริษัทยอยเปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะครบกําหนดชาํระ  
ภายในหน่ึงป ซ่ึงเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเ งินฯ  ขอ  6)  รวมทั้ งการวาง
หลักประกันดวยสินทรัพยและสัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 9 และ 11) 
 

13 การซื้อธุรกิจ 
 

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษัทไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนสามัญของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ( บีแ อล ซีพี )  ซ่ึง เ ปน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาและจดทะเบียนในประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว โดยสิง่ตอบแทน 
ที่ใชในการซ้ือเปนเงินสดจํานวน 6,645 ลานบาท ซ่ึงราคาซ้ือขายดังกลาวไดรวมคาหุนสามัญเพิ่ มทุนของ บีแอล ซีพี จํานวนเ งิน 2,000  
ลานบาทที่บริษัทจายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ทั้งน้ี บริษัทมีอํานาจควบคุมร วมอย างสมบูรณ ในบีแอล ซีพี ในเ ดือนมกราคม  
พ.ศ. 2550 ดังน้ัน บริษัทถือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบีแอลซีพี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 จํานวน 3,034 ล านบาท 
เปนมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ ณ วันที่ซ้ือ คาความนิยมที่เกิดขึ้นจํานวน 3,611 ลานบาท ตัดจําหนายดวย วิธีเ สนตรงตาม
อายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟาที่บีแอลซีพีมีกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยภายในระยะเวลา 25 ป  
 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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13 การซื้อธุรกิจ (ตอ) 
 
รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ซ้ือมาและคาความนิยมมีดังตอไปน้ี 
 
 พันบาท
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 16,398,147
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน สุทธิ (17,206,107)
สินทรัพยอื่นหักดวยหน้ีสิน 3,842,021
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 3,034,061
คาความนิยม 3,610,939
สิ่งที่ใชตอบแทนในการซ้ือ 6,645,000
 

14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ซีแอลพี เพาเวอร โปรเจ็คส (ประเทศไท ย ) 
จํากัด ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลือถือโดยนักลงทุนทั่วไป 
 
รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 8 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 
(ก) รายไดคาขายไฟฟา 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดคาขายไฟฟา     
- ผูถือหุนใหญ 2,292,759 3,141,610 - - 

 
รายไดคาขายไฟฟาคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  
 
ทั้งน้ี รายไดคาขายไฟฟาสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ได รวมสวนที่ ไ ด รับชดเ ชย 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินประมาณ 114 ลานบาทและ 241 ลานบาท ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ข) รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงใหม   
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดการใหบริการ     
- ผูถือหุนใหญ 8,318 15,010 - - 
     
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย     
- ผูถือหุนใหญ 42,968 67,586 - - 
 
รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจายคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
 

(ค) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2550 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 1,642,834 1,888,195 - - 
 
ยอดลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สามารถวิเคราะหตามอายุ
ไดดังน้ี 
 
ไมเกินกําหนด 1,624,158 1,864,241 - - 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 11,307 11,373 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน - 6,436 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 2,643 1,419 - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 4,726 4,726 - - 
 1,642,834 1,888,195 - - 
     
เจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 70,162 100,265 - - 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
 

30 

14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ง) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2550 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 29,485 3,415 - - 
- บริษัทยอย 134 455 63,208 9,544 
- กิจการรวมคา  196,776 211,686 193,828 198,675 
- กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 4,906 - - - 
 231,301 215,556 257,036 208,219 
     
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน     
- บริษัทยอย - - 12 3 
- กิจการรวมคา  - - - - 
- กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 6,386 4,647,523 - 4,645,000 
 6,386 4,647,523 12 4,645,003 
 

(จ) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2550 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

ปรับปรุงใหม 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที ่     
  เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป     
  - บริษัทยอย - - 812,760 812,760 
  - กิจการรวมคา  100,000 100,000 100,000 100,000 
 100,000 100,000 912,760 912,760 
     

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน สทุธิ    
  - บริษัทยอย - - 2,567,240 2,567,240 
  - กิจการรวมคา  - - - - 
 - - 2,567,240 2,567,240 
 100,000 100,000 3,480,000 3,480,000 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(จ)       เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกันสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2550 

พันบาท 
พ.ศ. 2550 
พันบาท 

   

บริษัทยอย    
ยอดคงเหลือตนงวด - 3,380,000 
เงินใหกูยืมระหวางงวด - - 
เงินกูรับคืนระหวางงวด  - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - 3,380,000 

   

กิจการรวมคา   
ยอดคงเหลือตนงวด   

  - ตามที่รายงานไวเดิม 50,000 100,000 
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
  การบัญชี (หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 2.2) 

 
50,000 

 
- 

  - ตามที่รายงานใหม 100,000 100,000 
เงินใหกูยืมระหวางงวด - - 
เงินกูรับคืนระหวางงวด  - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 100,000 100,000 
 

(ฉ) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอยและดอกเบี้ยที่เก่ียวของ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2550 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินลงทุนในหุนกู     
- บริษัทยอย - - 36,098 36,098 
     
ดอกเบ้ียคางรับ     
- บริษัทยอย - - 2,006 334 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัทยอย - - 1,672 1,942 

     

เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอยไดแสดงรวมอยูในเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในงบดุลเฉพาะบริษัท  ณ  วันที่  31 มีนาคม  
พ.ศ. 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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15 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา 
 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ไมมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้ นในภ ายหน าแ ล ะสัญญาต างๆ  
ที่แตกตางจากงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 อยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 

 
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนาของบริษัท 

 

(ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreements จากการค้ํ าประ กันเ งินกู ยืม 
ใหแกบริษัทยอยและกิจการที่เก่ียวของกันเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 436 ลานบาท 

 

(ข) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Counter Guarantee และ Standby Letters of Credit ที่อ อกในนาม
ของบริษัทเพื่อบริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,716 ลานบาท 
 

(ค) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 กิจการรวมคากัลฟไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนในอัตราหุนละ 10 บาท สําหรับหุนจํานวน 88.41 ลานหุน 
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันที่ตองจายคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 442 ล านบาท  ในเ ดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 

(ง) - ในระหวางไตรมาสที่หน่ึงของป พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงนามในสัญญา Equity Contribution Agreement กับเจาหน้ีเงินกู ขอ ง 
กิจการรวมคาบีแอลซีพี (“บีแอลซีพี”) ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาว บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตอง จายคาหุนเพิ่มทุนของ 
บีแอลซีพีเปนจํานวนเงินรวม 93.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มทุนไปแลวจํานวน 2,250 ล านบาท 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 8.2 (ข)) 

 

- ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดนําหุนสามัญของกิจการรวมค า  บีแ อล ซีพี  ไปวาง เปนห ลักท รัพย คํ้ าประ กัน  
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ขอ 8.2 

 
สัญญาที่สําคัญของกิจการรวมคา 
 
กิจการรวมคาบีแอลซีพี (บีแอลซีพี) 

 

สัญญาที่สําคัญ 
 

(ก) สัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยสัญญามีระยะ เ วล า  25 ป นับจากวันเ ริ่ ม 
ดําเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาสวนที่ 2 ภายใตสัญญาดังกลาว บีแอลซีพีจะตองวางเงินประกันกับ กฟผ. เพื่อเปนหลกัประกัน
การปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 บีแอลซีพีไดวางหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารตามสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเ งิน 
337 ลานบาท 

 

(ข) สัญญาอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม โดยสัญญามีอายุ 30 ปนับจากวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ภายใตสัญญาดังกลาว         
บีแอลซีพี มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมรายเดือนซ่ึงมีมูลคารวมทั้งสิ้น 439 ลานบาท เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2573 และบีแอลซีพีไดวางหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 66 ล านบาท  ให ไ ว แ ก
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพื่อเปนหลักประกันคาธรรมเนียมรายป 

 

(ค) สัญญาซ้ือและขนสงถานหิน สัญญามีอายุ 25 ปนับจากวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาสวนที่ 2 ภายใตสัญญาดังกลาว  
บีแอลซีพี มีภาระผูกพันเก่ียวกับคาถานหินและคาขนสงตามที่ระบุไวในสัญญา 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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16 การเล่ือนกําหนดการเร่ิมดําเนินงานเชิงพาณิชยของกิจการรวมคา 
 

ในระหวางไตรมาสที่หน่ึงของป พ.ศ. 2550 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกิจการรวมคากัลฟ (“กัลฟ ”)  ไมส ามารถเ ริ่ มผลิตแล ะ จําห น าย 
กระแสไฟฟาในเชิงพาณิชยใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดตามวันที่ที่ระบุไวในสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟากับกฟผ. 
เน่ืองจากผูรับเหมากอสรางโรงไฟฟาของกัลฟไมสามารถกอสรางโรงไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานไดตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญา
กอสรางโรงไฟฟา ซ่ึงเหตุการณดังกลาวมีผลทําให ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 กัลฟตองจายคาปรับสําหรับความล าช า ในการ เ ริ่ ม
ดําเนินงานเชิงพาณิชยใหแกกฟผ. เปนจํานวนเงินประมาณ 88 ลานบาท อยางไรก็ดี ตามเงื่อนไขที่ ร ะ บุในสัญญากอส ร าง โรง ไฟฟา  
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ผูรับเหมากอสรางมีภาระที่จะตองจายคาชดเชยสําหรับความลาชาในการกอสรางโรง ไฟฟา ใหแ ก กัลฟ 
เปนจํานวนเงินประมาณ 357 ลานบาท ดังน้ันกัลฟจึงบันทึกรายไดคาชดเชยที่เรียกเก็บจากผูรับเหมากอสรางและคาใชจายที่ต อ งจ าย ให 
กับกฟผ. ในงบการเงินรวมระหวางกาลของกัลฟสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550   
 
บริษัทไดรับรูผลสุทธิของรายการดังกลาวตามสวนไดเสียจํานวน 135 ลานบาท โดยแสดงไวภายใตหัวขอสวนไดเสียจากกิจการร วมค า 
ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
 

17 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 
เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินของบริษัท 
 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดอนุมั ติ ให จ าย เ งินปนผลจากผลการดํ า เ นินงาน 
หกเดือนหลังของป พ.ศ. 2549 ในอัตราหุนละ 2 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนจํานวนเ งินรวม  1,053 ล านบาท  
เงินปนผลดังกลาว จะจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 




