
 

 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล  
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

 
 



 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไ รขาดทุนเ ฉพาะบริษัท        
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 งบแสดงการ เปลี่ ยนแปล ง ในสวนของ ผู ถือหุ นรวมแล ะงบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่  30 
มิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่แนบมาน้ีของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท  ผลิตไฟฟา  จํา กัด  (มห าชน)  
ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี  สวนข าพเ จ า เ ปนผู รับผิดชอบ 
ในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลสําหรับงวดสามเดอืน
และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด 
(มหาชน) สอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นจากสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ตามรายงานลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดรายงานวาไ มพบสิ่ งที่
เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินระหวางกาลไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป งบกําไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทนุ
เฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สํ าห รับงวดหกเ ดือนสิ้ นสุด วันที่  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนประกอบของงบการเงินระหวางกาลที่ผานการสอบทานดังกลาว 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนแล ะปฏิบัติง านสอบท าน         
เพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเ ขตจํา กัด 
โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอยกว าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลดังกลาวในวรรคแรกไมถูกตองตามที่ควรในสาระสาํคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและ 
ของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นจากสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา และเสนอรายงานไวอยางไมมี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ที่นํามาแสดงเปรยีบเทยีบ
เปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว และขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอืน่ใด           
ภายหลังวันที่ในรายงานน้ัน 
 
 
 
สุชาติ เหลืองสุรสวัสด์ิ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2807 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
4 สิงหาคม พ.ศ. 2549



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8,127,867 8,820,212 1,662,978 2,627,988

เงินลงทุนระยะสั้น

- เงินฝากสถาบันการเงิน 2,538,442 675,820 1,863,946 846

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 12 344,252 57,174 307,419 59,290

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีใชเปนหลักประกัน 4

- เงินฝากสถาบันการเงิน 4,668,104 4,360,974 - -

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 26,000 26,000 - -

ลูกหนี้การคา สุทธิ 5 403,508 304,987 - -

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 12 2,676,920 2,248,700 - -

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 12 172,838 126,257 226,862 160,083

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย 6 - - 927,677 901,594

สวนของเงินกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 50,000 11,915 100,000 23,830

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 3,688,152 3,836,352 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,106,626 540,892 17,262 14,406

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 23,802,709 21,009,283 5,106,144 3,788,037

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด

และเงินลงทุนอื่น 12 2,896,062 2,859,357 2,898,463 2,868,297

เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 4

- เงินฝากสถาบันการเงิน 58,098 62,438 - -

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 13,000 26,000 - -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ 12 75,000 125,000 930,000 1,030,000

เงินลงทุนในบริษัทยอย 6 - - 21,454,046 19,948,461

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 449,066 395,381 - -

สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 6 11,177 7,960 3,974,604 4,053,163
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 7 39,367,148 34,749,092 721,804 738,559

คาความนิยม สุทธิ 7 1,048,640 1,082,826 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ 1,103,160 932,753 196,816 192,251

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 45,021,351 40,240,807 30,175,733 28,830,731
รวมสินทรัพย 68,824,060 61,250,090 35,281,877 32,618,768

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 109,463 - -

เจาหนี้การคา 864,501 750,853 - -

เจาหนี้คากอสราง 1,201,587 2,459,366 - -

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 12 121,239 87,566 - -

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 12 47,551 55,303 84 2,130

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 8 2,877,996 3,331,376 - -

หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 9 1,631,750 1,317,764 - -

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนสุทธิในกิจการรวมคา    

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 50,000 11,915 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

- ดอกเบี้ยคางจาย 176,054 160,863 - -

- ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 259,969 157,032 - -

- ภาษีเงินไดคางจาย 601,644 178,554 - -

- อื่นๆ 334,440 615,770 36,117 109,601

รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,166,731 9,235,825 36,201 111,731

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 8 17,964,035 15,090,449 - -

หุนกู สุทธิ 9 5,879,599 3,608,948 - -

เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา สุทธิ 75,000 125,000 - -

หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา 6 - - 485,418 492,562

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 1,723,741 1,075,356 911,444 935,620

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 25,642,375 19,899,753 1,396,862 1,428,182
รวมหน้ีสิน 33,809,106 29,135,578 1,433,063 1,539,913

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 10
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 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 18,862,470 16,107,740 18,862,470 16,107,740

กําไรท่ียังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 654,782 587,384 688,962 624,896

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   

   ของบริษัทท่ีอยูในตางประเทศ (145,941) (97,104) (145,941) (97,104)

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 33,814,634 31,041,343 33,848,814 31,078,855

สวนของผูถือหุนสวนนอย 1,200,320 1,073,169 - -
รวมสวนของผูถือหุน 35,014,954 32,114,512 33,848,814 31,078,855

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 68,824,060 61,250,090 35,281,877 32,618,768

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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

รายไดจากการขายและบริการ 12 4,500,060 3,996,222 - -

ตนทุนขายและบริการ 12 (2,140,803) (1,873,428) - -
กําไรขั้นตน 2,359,257 2,122,794 - -

คาใชจายในการบริหาร (307,678) (293,723) (90,626) (80,857)
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 2,051,579 1,829,071 (90,626) (80,857)

รายไดอื่น

- ดอกเบี้ยรับ 12 188,211 88,197 57,799 37,303

- เงินปนผล 66,790 5,584 66,790 5,584

- อื่นๆ 18,124 13,315 35,083 39,211

คาตอบแทนกรรมการ (2,686) (3,011) (1,327) (1,573)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 46,007 (411,190) - 48,902
กําไรจากการดําเนินงาน 2,368,025 1,521,966 67,719 48,570

สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา - - (4,707) -

สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม

  และสวนไดเสียกิจการรวมคา 6 26,276 3,144 1,519,668 793,648
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 2,394,301 1,525,110 1,582,680 842,218

ดอกเบี้ยจาย 12 (419,075) (487,994) - -

ภาษีเงินได (312,245) (136,969) - -
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,662,981 900,147 1,582,680 842,218

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 80,301 57,929 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,582,680 842,218 1,582,680 842,218

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 3

กําไรสุทธิสําหรับงวด 3.01 1.60 3.01 1.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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

รายไดจากการขายและบริการ 12 9,217,600 7,932,065 - -

ตนทุนขายและบริการ 12 (4,298,566) (3,690,890) - -
กําไรขั้นตน 4,919,034 4,241,175 - -

คาใชจายในการบริหาร (619,982) (546,583) (186,053) (166,205)
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 4,299,052 3,694,592 (186,053) (166,205)

รายไดอื่น

- ดอกเบี้ยรับ 12 330,181 160,428 104,011 63,375

- เงินปนผล 167,417 171,865 167,417 171,865

- อื่นๆ 100,125 38,010 128,925 70,339

คาตอบแทนกรรมการ (5,687) (6,005) (2,857) (3,135)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 426,451 (382,998) - 52,637
กําไรจากการดําเนินงาน 5,317,539 3,675,892 211,443 188,876

สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา - - (27,625) -

สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม

   และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 6 65,812 18,972 3,468,489 2,150,049
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 5,383,351 3,694,864 3,652,307 2,338,925

ดอกเบี้ยจาย 12 (892,939) (956,073) - -

ภาษีเงินได (650,673) (256,264) - -
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 3,839,739 2,482,527 3,652,307 2,338,925

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 187,432 143,602 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 3,652,307 2,338,925 3,652,307 2,338,925

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 3

กําไรสุทธิสําหรับงวด 6.94 4.45 6.94 4.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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
หมายเหตุ  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 - - - - - - - (48,837) (6,294) - (55,131)
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 3,652,307 - - - - 3,652,307
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (897,577) - - (54,000) - (951,577)
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 67,398 - 13 - 67,411
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - 187,432 - 187,432
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 18,862,470 654,782 (145,941) 1,200,320 - 35,014,954

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 - - - - - - - 10,023 (109) - 9,914
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 2,338,925 - - - - 2,338,925
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (785,293) - - (125,205) - (910,498)
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 67,133 - (156) - 66,977
ขาดทุนที่รับรูที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - - - - - - (30) - - - (30)
ตัดจําหนายขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - - - - - - (37,041) - - - (37,041)
หุนสามัญ - - - - - - - - 2,090 - 2,090
หุนทุนซื้อคืน - - 47,373 - (52,169) 52,169 - - - 52,169 99,542
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - 143,602 - 143,602
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 15,136,346 389,949 (155,115) 1,001,913 - 30,816,416

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง สํารองสําหรับ  สวนเกินจาก ของบริษัทที่

ชําระแลว  สวนเกินมูลคาหุน หุนทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย หุนทุนซื้อคืน  กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม อยูในตางประเทศ  หุนทุนซื้อคืน  รวม
หมายเหตุ  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 - - - - - - - (48,837) - (48,837)
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 3,652,307 - - - 3,652,307
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (897,577) - - - (897,577)
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 64,066 - - 64,066
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 18,862,470 688,962 (145,941) - 33,848,814

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 - - - - - - - 10,023 - 10,023
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 2,338,925 - - - 2,338,925
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (785,293) - - - (785,293)
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 25,906 - - 25,906
หุนทุนซื้อคืน - - 47,373 - (52,169) 52,169 - - 52,169 99,542
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 15,136,346 434,057 (155,115) - 29,858,611

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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 3,652,307 2,338,925 3,652,307 2,338,925

รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

   - คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,364,995 1,312,184 23,006 21,154

- คาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย 321 - - -

- คาตัดจําหนายขาดทุนท่ีเกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

  เผ่ือขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - 40,541 - -

- (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้น (393,269) 449,337 - (32,242)

   - กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,902) (2,338) (472) (805)

   - เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น (167,417) (171,865) (167,417) (171,865)

- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา - - 27,625 -

     - สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม

  และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 6 (65,812) (18,972) (3,468,489) (2,150,049)

   - สวนของผูถือหุนสวนนอย 187,432              143,602 - -

   - อื่นๆ (5,478) 3,777 - -

กระแสเงินสดกอนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 4,571,177 4,095,191 66,560 5,118

   การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

     (ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)

- เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใชเปนหลักประกัน (276,657)             - - -

- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในหลักทรัพย

       ในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน - 2,169,902 - -

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (541,052) (311,588) - -

     - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (54,741) 30,664 (67,089) 22,373

     - วัสดุสํารองคลัง (91,747) (306,856) - -

     - สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (718,507) (252,900) (2,545) (7,797)

     - สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (57,295) (20,829) (4,587) (18,427)

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 199,427 (50,292) - -

     - เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (3,653) 2,917 (2,047) 179

     - หน้ีสินหมุนเวียนอื่นและหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 196,551 (397,340) (73,568) (81,917)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 3,223,503 4,958,869 (83,276) (80,471)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพ่ือซ้ือหุนเพ่ิมทุนในกิจการรวมคา 6 - - (90,155) -

เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินฝากสถาบันการเงิน (40,000) 1,035,274 - 948,729

เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น (2,139,239) 75,174 (2,092,267) 52,946

เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนระยะยาว 14,865 29,865 14,865 14,865

เงินสดรับจากการจําหนาย (จายซื้อ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ (6,684,554) (1,027,350) (5,759) 276

เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - (499,445) - (473,945)

เงินสดจากการรับชําระหนี้เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 11,915 972,908 23,830 970,628

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 8,910 - 1,997,826 2,711,196

เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 167,417 171,865 167,417 171,865

อื่นๆ (2,440) (4,330) - -

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (8,663,126) 753,961 15,757 4,396,560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในกิจการรวมคา 204,732 - - -

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญในบริษัทยอยของกิจการรวมคา

ในสวนของผูถือหุนสวนนอย - 2,090 - -

เงินสดจายสัญญาเชาทางการเงิน (3,153) (2,145) - -

เงินสดจายเพ่ือชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุน

ในกิจการรวมคา (11,915) - - -

เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (109,463) 138,874 - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงินและหุนกู 8, 9 10,585,490 843,800 - -

เงินสดจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู 8, 9 (179,638) (15,000) - -

เงินสดจายเพ่ือชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงินและหุนกู 8, 9 (4,814,777) (1,585,527) - -

เงินสดรับจากการขายหุนทุนซื้อคืน - 99,542 - 99,542

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน (907,815) (881,240) (897,491) (785,671)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,763,461 (1,399,606) (897,491) (686,129)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (676,162) 4,313,224 (965,010) 3,629,960

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

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (16,183) (488) - -
ยอดคงเหลือปลายงวด 8,127,867 6,163,683 1,662,978 4,475,567

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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 1,323,776 2,340,771 68,197 924,664

- เงินลงทุนระยะสั้นท่ีครบกําหนดภายในสามเดือน 6,804,091 3,822,912 1,594,781 3,550,903
8,127,867 6,163,683 1,662,978 4,475,567

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

- ดอกเบี้ยจาย 1,185,018 995,626 - -

- ภาษีเงินไดจาย 212,421 213,917 - -

รายการท่ีมิใชเงินสด

- จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลักเบิกใชเปน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 523,614 199,442 - -

- จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักท่ีไมไดใชงาน

ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ 319,276 45,561 - -

- ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน 2,811,046 402,055 - -

- จัดประเภทรายการเงินสํารองจายลวงหนาไปเปนท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ 11,263 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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1 นโยบายการบัญชี  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญติั  
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ            
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการ เ งิน งบการ เ งินห ลัก  คือ  งบดุล  
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด ไดจัดทําใหเปนรูปแบบที่สมบูรณตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชไีทย     
ฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลภาษาไทย ในกรณีทีมี่เน้ือความ
ขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกันใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการ เ งินสํ าห รับ  
ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 
รายจายที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเ ดียวกับการแสดง
รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัทมิไดบันทึกภาษีเงินไดค างจ ายห รือค าง รับสํ าห รับผลต างท าง บัญชี กับ
ทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต คาใชจายภาษีเงินไดจะใชวิธีประมาณการอยางดีที่สุด โดยคาดการณจากอัตราภ าษี เ งินไ ด     
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของรอบปบัญชี คืออัตรารอยละ 16.35 ตอป (พ.ศ. 2548 อัตรารอยละ 7.97 ตอป) 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2548 
 
ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในงวดปจจุบัน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 
พ.ศ. 2549 
 

2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร 
 
 

ประเทศไทย

ประเทศ
สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ประเทศ
ฟลิปปนส

ปรับปรุง
รายการบัญชี
ระหวางกัน

 
 
 

งบการเงินรวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549  
รายไดจากการขายและบริการ 4,359,569 - 163,990 (23,449) 4,500,060 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 1,592,139 (4,707) 38,546 (43,298) 1,582,680 

  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548  
รายไดจากการขายและบริการ 3,814,870 - 208,332 (26,980) 3,996,222 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 828,576 -   36,355 (22,713) 842,218 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

ขอมูลจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร (ตอ) 
 
 

ประเทศไทย

ประเทศ
สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ประเทศ
ฟลิปปนส

ปรับปรุง
รายการบัญชี
ระหวางกัน

 
 
 

งบการเงินรวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549  
รายไดจากการขายและบริการ 8,928,838 - 344,299 (55,537) 9,217,600 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 3,670,907 (27,625) 88,921 (79,896) 3,652,307 

  
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548  
รายไดจากการขายและบริการ 7,594,826 - 396,388 (59,149) 7,932,065 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 2,286,249 - 116,342 (63,666) 2,338,925 

 
3 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง นํ้าห นักตามจํานวนหุน 
ที่ออกจําหนายอยูในระหวางงวดหักดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืน (พ.ศ. 2549 จํานวน 526,465,000 หุน และ พ.ศ. 2548 จํานวน 525,498,753 หุน) 
 
บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 

 
4 เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 

 
เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
 
บริษัทยอยของบริษัท 
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํา กัด  แล ะบริษัท  ผลิตไฟฟาขนอม  จํา กัด             
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกู เพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะถึงกําหนดชํ าระ คืนภ ายในห น่ึงป   
และเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา (ตามที่กลาวไ ว ในห มายเห ตุฯ            
ขอ 8 และ 9) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยทั้งสองแหงมีเงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียเ ปน
จํานวนรวม 1,048 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 760 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของ เ งินล งทุนระยะสั้ นแ ล ะ
ระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 2,468 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 2,650 ลานบาท) เปนยอดบัญชีซ่ึงตองมีไวตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกู  อยางไรก็ตาม บริษัทยอยดังกลาวอาจเบิกใชเงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวได หากได รับอ นุมัติจาก 
เจาหน้ีเงินกูในระหวางไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดรับความยินยอมจากเจาหน้ีเงินกู ให นําห นังสือ        
คํ้าประกันธนาคารที่ออกในนามของบริษัทไปวางแทนการสํารองเงินสดทั้งจํานวนในบัญชีหลักประ กัน Debt Service Reserve Accounts 
(D/R Accounts) ที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ดังน้ัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บัญชหีลกัประกัน
ดังกลาวของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จึงไมมียอดคงเหลือ  
 
สําหรับเงินสํารองเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับหน้ีสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จะตองสํารองเงินดังกลาวจนกวาเงินสํารองจะครบรอยละ 25 ของยอดหน้ีคงคางทีเ่ปนหน้ีสกุลเงนิดอลลารสหรฐัฯ 
ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือจํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐฯ แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ในระหวางไตรมาสแ รก
ของป พ.ศ. 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดรับความยินยอมจากเจาหน้ีเงินกูในการลดระดับการสํารองเงินในบัญชีห ลักประ กัน 
Foreign Exchange Reserve Account (FX Reserve Account) ลงเหลือเพียง 1.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ดังน้ัน เงนิสาํรองดังกลาวจึงมีจํานวน 1.5 
ลานดอลลารสหรัฐฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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4 เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ) 
 
บริษัทยอยของกัลฟ  
 
เงินฝากสถาบันการเงินของกัลฟจํานวน 833 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 691 ลานบาท) สวนใหญเปนของบรษิทัยอย
หาแหงของกัลฟ ซ่ึงเปนเงินสํารองภายใตสัญญาเงินกูยืมและสัญญาที่เก่ียวของกับการจัดหาแหลงเงินกูใหมเพื่อทดแทนแหลงเงนิกูเดิม
โดยการออกหุนกูของกลุมบริษัทยอยสามแหงตามที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 8 และ 9 เงินสํารองเหลาน้ีกันจากรายไดคาขายกระแสไฟฟา 
โดยที่บริษัทยอยทั้งหาแหงดังกลาวสามารถถอนเงินฝากในบัญชีเพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติไดเม่ือไดรับอนุมัติจาก
เจาหน้ีเงินกูแลว ในกรณีที่บริษัทยอยเหลาน้ีอยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟาและยังไมมีรายไดจากการขายกระแสไฟฟา  เ งินฝาก      
สวนใหญจะเปนเงินที่ไดจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและเงินทุนจากผูถือหุนและนําไปใชจายชําระคากอสรางและคาใชจายอื่นๆ ของ
โครงการ โดยบริษัทยอยเหลาน้ีจะเริ่มสํารองเงินที่ใชเปนหลักประกันตามสัญญาเงินกูเม่ือเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 

 
5 ลูกหนี้การคา สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหน้ีการคา 403,508 308,322 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,335) - - 
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 403,508 304,987 - - 

 
ยอดลูกหน้ีการคาที่คางชําระเกินกําหนด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สามารถแยกตามอายุได
ดังน้ี 
 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 84,918 22,715 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 13,028 35,563 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 16,077 5,566 - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 13,452 7,514 - - 
 127,475 71,358 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,335) - - 
 127,475 68,023 - - 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 21,454,046 19,948,461 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 449,066 395,381 - - 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 11,177 7,960 4,369,010 4,447,569 
หัก สํารองเผ่ือการดอยคา - - (394,406) (394,406) 
 11,177 7,960 3,974,604 4,053,163 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

 
460,243 

 
403,341 

 
25,428,650 

 
24,001,624 

 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 403,341 24,001,624 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสีย 
   ในกิจการรวมคา 

 
65,812 

 
3,468,489 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม (8,910) (2,048,086) 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ 
ของตลาดที่มีไวเผ่ือขายของบริษัทยอย 

 
- 

 
73 

การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา - 90,155 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - (83,605) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 460,243 25,428,650 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

6.1 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซ่ึงจัด ต้ังขึ้ นที่  British 
Virgin Islands มีดังตอไปน้ี  
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
                  (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )   
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 9,220,000 11,531,938 1,046,183 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 4,850,000 6,874,443 818,968 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด  ใหบริการรับจาง ซอมแซม  99.99 400,000 982,623 24,177 
   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  

74.00 129,500 198,593 39,330 

   -  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 100.00 513,000 501,148 59,714 

   - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด  ผลิตไฟฟา  80.00 424,000 700,989 59,714 

   15,536,500 21,454,046 2,048,086 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เงินปนผลคางรับในงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลมีจํานวน 928 ลานบาท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

6.1 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซ่ึงจัด 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 ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทบันทึกบัญชีตามวิธีสวนได เ สียแ ล ะยั ง มิไ ด นํามา จัดทํ า         
งบการเงินรวมระหวางกาล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เน่ืองจากงบการ เ งิน
ของบริษัทยอยดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 

6.2 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงจัดต้ังในประเทศไทย มีดังตอไปน้ี 
 
  งบการเงินรวม  

   30 มิถุนายน พ.ศ. 2549   31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      

บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด ผลิตไฟฟา  14.85 200,475 449,066 200,475 395,381 
   200,475 449,066 200,475 395,381 
 

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

   30 มิถุนายน 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 
 

11,177 
 

1,000 
 

7,960 
 

   1,000 11,177 1,000 7,960 
 
เงินลงทุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล
โดยวิธีรวมตามสัดสวน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เน่ืองจากงบการ เ งินขอ ง
กิจการรวมคาดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 

6.3 รายละเอียดของสวนไดเสยีในกิจการรวมคาซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยทัง้หมด ยกเวน Conal Holdings Corporation และ Nam Theun 2 Power 
Company Limited ซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนสและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลําดับ มีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   30 มิถุนายน พ.ศ. 2549  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 

(เอ็กโก เจดี ) และบริษัทรวมและ
กิจการรวมคา 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 713,218 - 

- 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 2,890,302 - 

Conal Holdings Corporation (Conal) ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 
 

765,490 
 

- 
 

   4,553,002 4,369,010 - 
หัก คาเผื่อการดอยคา   - (394,406) - 
   4,553,002 3,974,604 - 

 
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
 
กิจการรวมคากัลฟ 
 
(ก) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยของกัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 4.13 ลานหุ น โดย มีมูล ค าตราไ วแ ล ะ จําห น าย  

ในอัตราหุนละ 10 บาท กลุมบริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 
 
(ข) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงของกัลฟไดเรียกชําระคาหุนเพิ่ มเ ติมสํ าห รับหุ นจํานวน 24.7 ล านหุ น   

ในอัตราหุนละ 7.30 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 180.31 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดส วน
การลงทุนเดิม 

 
(ค) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 18 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุนละ 10 บาท            

กลุมบริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 
 

(ง) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงของกัลฟไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 24.7 ล านหุ น ในอัตราหุ นละ             
0.10 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 24.7 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทยังไมไดจายชําระค าหุ นเพิ่ มเ ติม
ดังกลาว แตไดรับรูเปนหน้ีสินโดยแสดงอยูภายใตหน้ีสินหมุนเวียนอื่นในงบดุลรวม 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

6.3 รายละเอียดของสวนไดเสยีในกิจการรวมคาซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยทัง้หมด ยกเวน Conal Holdings Corporation และ Nam Theun 2 Power 
Company Limited ซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนสและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลาํดับ มีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 (ตอ) 
 
กิจการรวมคาเอ็กโก เจดี 
 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดีไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 5 ลานหุน ในอตัราหุนละ 10 บาท 
เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 
 
   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) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
6.4 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา  

 
การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินสุทธิที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการร วมค าในงบการเงินเฉพาะบริษัทสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่  30 มิ ถุนายน           
พ.ศ. 2549 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
  พันบาท 
   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ  (492,562) 
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับงวด  (27,625) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ  34,769 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ  (485,418) 
 
มูลคาของหน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคามีดังน้ี 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      
Nam Theun 2  Power Company 

Limited 
ผลิตไฟฟา  
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 (485,418) - 

   753,249 (485,418) - 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   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) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
6.5 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 
รายละเอียดของสวนแบงในสินทรัพยและหน้ีสินของกิจการรวมคาของกลุมบริษัทซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระหวางกาล ณ  วันที่  30 
มิถุนายน พ.ศ. 2549  และงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีดังน้ี 
 

 บริษัท เอ็กโกรวมทุน 
และพัฒนา จํากัด 

บริษัท กัลฟอิเล็คตรกิ  
จํากัด (มหาชน) 

Conal Holdings 
Corporation 

Nam Theun 2 Power 
Company Limited 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 153,439 146,212 2,274,123 1,630,793 1,036,484 948,406 55,208 56,179 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,000,549 875,865 15,729,177 10,929,197 982,658 1,116,428 2,368,603 1,562,907 
หน้ีสินหมุนเวียน (96,596) (111,156) (2,064,430) (3,401,233) (315,983) (354,185) (263,421) (196,184) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน (344,174) (313,883) (13,484,971) (6,522,295) (545,835) (654,770) (2,645,808) (1,915,464) 

สินทรัพยสุทธ ิ 713,218 597,038 2,453,899 2,636,462 1,157,324 1,055,879 (485,418) (492,562) 

         
สัดสวนการรวมทุน 
      กิจการรวมคา (รอยละ) 

  
50  50  40 
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รายละเอียดของสวนแบงในรายไดและคาใชจายของกิจการรวมคาของกลุมบริษัทซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระหวางกาล  ณ  วันที่  30 
มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 มีดังน้ี  
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
 

 บริษัท เอ็กโกรวมทุน 
และพัฒนา จํากัด 

บริษัท กัลฟอิเล็คตรกิ 
จํากัด (มหาชน) 

Conal Holdings 
Corporation 

Nam Theun 2 Power 
Company Limited 

  งวดสามเดือน 
พันบาท 

งวดหกเดือน 
พันบาท 

งวดสามเดือน 
พันบาท 

งวดหกเดือน 
พันบาท 

งวดสามเดือน 
พันบาท 

งวดหกเดือน 
พันบาท 

งวดสามเดือน
พันบาท 

งวดหกเดือน 
พันบาท 

         

งบกําไรขาดทุน         
รายไดรวม 100,853 184,385 751,860 1,557,576 184,698 379,553 1,319 1,742 
คาใชจายรวม (45,088) (68,205) (885,401) (1,830,813) (146,152) (290,632) (6,026) (29,367) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 55,765 116,180 (133,541) (273,237) 38,546 88,921 (4,707) (27,625) 

         

สัดสวนการรวมทุน      
      กิจการรวมคา  (รอยละ) 

  
50  50  40 

  
25 

 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
 

 บริษัท เอ็กโกรวมทุน 
และพัฒนา จํากัด 

บริษัท กัลฟอิเล็คตรกิ 
จํากัด (มหาชน) 

Conal Holdings 
Corporation 

Nam Theun 2 Power 
Company Limited 

  งวดสามเดือน 
พันบาท 

งวดหกเดือน 
พันบาท 

งวดสามเดือน 
พันบาท 

งวดหกเดือน 
พันบาท 

งวดสามเดือน 
พันบาท 

งวดหกเดือน 
พันบาท 

งวดสามเดือน
พันบาท 

งวดหกเดือน 
พันบาท 

         

งบกําไรขาดทุน         
รายไดรวม 70,286 124,577 730,698 1,382,752 218,223 417,560 - - 
คาใชจายรวม (77,744) (132,029) (849,912) (1,479,754) (181,868) (301,218) - - 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (7,458) (7,452) (119,214) (97,002) 36,355 116,342 - - 

         

สัดสวนการรวมทุน      
      กิจการรวมคา  (รอยละ) 

  
50  50  40 

  
25 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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7 รายจายฝายทุนและภาระผูกพัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  คาความนิยม    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 พันบาท พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
   

ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 34,749,092 1,082,826 738,559 
ซ้ือสินทรัพย 6,059,053 - 7,218 
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย 523,614 - - 
โอนวัสดุสํารองหลักออกจากสินทรัพย (319,276) - - 
ขายสินทรัพย สุทธิ (186,126) - (988) 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (1,267,122) (33,894) (22,985) 
การจัดประเภทรายการ (14,755) - - 
กลับรายการคาเผ่ือการดอยคา 2,500 - - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 
ของบริษัททีอ่ยูในตางประเทศ 

 
(179,832) 

 
(292) 

 
- 

ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 39,367,148 1,048,640 721,804 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ไดจดจํานองเพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน
เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามหมายเหตุฯ ขอ 8 และ 9 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนเก่ียวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซ้ืออุปกรณสําหรับโรงไฟฟาที่ ถือ เ ปน
ภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมระหวางกาลเปนจํานวน 155.13 ลานดอลลารสห รั ฐฯ  1.37 ล านเ ยน 14.40 ล านยู โร 
39.70 ลานสวิสฟรังก และ 1,175.70 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 193.69 ลานดอลลารสหรัฐฯ   18.62 ล านเ ยน  
37.11 ลานยูโร  98.50 ลานสวิสฟรังก และ 1,275.45 ลานบาท) 

 
ตนทุนการกูยืมของกลุมบริษัทจํานวน 237.99 ลานบาท (พ.ศ. 2548 จํานวน 27.25 ลานบาท) เกิดจากเงินกูยืมที่ยืมมาโดยเฉพาะเพือ่สราง
โรงไฟฟาใหม และไดบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยในระหวางงวดซ่ึงรวมอยูในรายการซ้ือสินทรัพยในงบการ เ งินรวมระห ว างกาล 
กลุมบริษัทใชอัตราการต้ังขึ้นเปนทุนรอยละ 6.40 ถึง รอยละ 7.32 ในการคํานวณตนทุนที่รวมเปนราคาทุนของสนิทรพัย อตัราการต้ังขึน้เปนทนุ
ดังกลาวเปนอัตราตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงจากเงินกูยืมที่นํามาใชเปนเงินทุนในการกอสรางโรงไฟฟา 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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8 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท 
สวนของเงินกู ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ   
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 2,531,088 2,653,912 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 12,935 13,948 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 32,417 33,974 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 306,363 636,344 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี  (4,807) (6,802) 

 2,877,996 3,331,376 
 

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ   
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 11,401,316 9,510,264 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 34,780 40,990 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 308,632 340,446 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 6,891,404 5,775,745 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี สุทธิ (672,097) (576,996) 

 17,964,035 15,090,449 
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 20,842,031 18,421,825 
 
เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองที่ ดิน อาคาร  โรง ไฟฟาแ ล ะ
อุปกรณของบริษัทยอยและกิจการรวมคา นอกจากน้ีบริษัทยอยและกิจการรวมคาตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ีย
ที่จะครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดค าขายไฟฟา  
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 4) อีกทั้งบริษัทยอยและกิจการร วมค าไ ด โอนสิท ธ์ิในการรับเ งินจากสัญญา ซ้ือขายไฟฟา  
สัญญาการบํารุงรักษาหลักและกรมธรรมประกันภัยใหกับเจาหน้ีเงินกูตามเงื่อนไขภายใตสัญญา Master Agreements 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549  
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 18,421,825 
การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว 7,685,490 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (4,531,516) 
การจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู (145,346) 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี 111,035 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (525,542) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (173,915) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 20,842,031 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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8 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวที่สําคัญเปนการเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวของกิจการรวมคากัลฟ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 
ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยสองแหงของกัลฟไดเบิกใชวงเงินกูยืมเพิ่มเติมเปนจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 7,031.64 ลานบาท ซ่ึงเปนวงเงินกูยืมเดิมที่ไดรับจากเจาหน้ี  

 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 
เงินกูยืมระยะยาวที่จายคืนจํานวน 3,160.30 ลานบาท มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 239.37 ลานบาท ซ่ึงเปนสวนของวงเงินกูยืมเพื่อภาษีมูลคาเพิ่ม

สําหรับการกอสรางโรงไฟฟา ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู บริษัทยอยแหงน้ันจะตองจายชําระคืนเงินกูยืมจํานวนดังกลาวใหแก
เจาหน้ีเงินกูทันที หลังจากที่บริษัทยอยสามารถขอคืนภาษมูีลคาเพิ่มได   

- ในระหวางไตรมาสที่สองของป พ.ศ. 2549 บริษัทยอยสามแห งขอ ง กัลฟ  ไ ดแ ก  บริษัท  กัลฟ  โคเ จนเนอ เ รชั่ น จํา กัด             
บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ทําการจัดหาแหลงเงินกูใหมเพือ่ทดแทน
แหลงเงินกูเดิมโดยการออกหุนกูเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกูไปชําระคืนหน้ีสินระยะยาวที่มีอยูกับกลุมเจาหน้ีเดิมทัง้หมด
เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,920.93 ลานบาท โดยกัลฟและบริษัทยอยทั้งสามแหงน้ันไดเขาลงนามในสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับ 
การจัดหาแหลงเงินกูใหมดังกลาวตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 9 ดังน้ัน บริษัทยอยทัง้สามแหงจึงไดไถถอนภาระค้าํประกัน
ในที่ดิน อาคาร โรงไฟฟาและอุปกรณของโรงไฟฟาซ่ึงไดนําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวจากกลุมเจาหน้ีเดิม 
และไดนําไปวางเปนหลักประกันกับกลุมเจาหน้ีใหมภายใตสัญญาที่เก่ียวของกับการออกหุนกูตามที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 9 

 
9 หุนกู สุทธิ 

 
หุนกูเปนเงินกูยืมสกุลเงินบาทของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัท มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท 
   
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,641,453 1,317,764 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกูรอตัดบัญชี (9,703) - 
 1,631,750 1,317,764 
   
หุนกู สุทธิ 5,901,998 3,608,948 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกูรอตัดบัญชี (22,399) - 
 5,879,599 3,608,948 
รวมหุนกู สุทธิ 7,511,349 4,926,712 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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9 หุนกู สุทธิ (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549  
ราคาตามบัญชีตนงวด 4,926,712 
การออกหุนกู 2,900,000 
การจายคืนหุนกู (283,261) 
เงินสดจายคาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกู (34,291) 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกู 2,189 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 7,511,349 
 
บริษัทยอย 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หุนกูของบริษัทยอยจํานวน 4,693 ลานบาท เปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารอง
เพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปซ่ึงเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุฯ ขอ 4) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพยและสัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 8) 

 
กิจการรวมคากัลฟ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกัลฟเม่ือวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 ไดอนุมัติใหบริษัทยอยสามแหงของกัลฟ ซ่ึงไดแก บรษิทั กัลฟ 
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ทาํการจัดการทางการเงนิใหม
โดยการออกหุนกูเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกูไปชําระคืนหน้ีสินระยะยาวที่มีอยูกับกลุมเจาหน้ีเดิม และยั ง ไ ดอ นุมั ติ ให กัลฟ 
และบริษัทยอยทั้งสามแหงของกัลฟดังกลาวเขาลงนามในสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการทางการเงินดังกลาว มีรายละเอยีดดังตอไปน้ี 
 
เม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟ ไดแก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดลงนามในขอกําหนดวาดวย
สิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุ นกู  ( Terms and Conditions of the Debentures) ให กับผู แ ท นผู ถือหุ นกู แ ล ะ  Deed of 
Indemnity กับธนาคารตางประเทศแหงหน่ึงคือ Depfa Bank Plc. สาขาโตเกียว เพื่อตกลงที่จะชําระคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให กับ 
Depfa Bank Plc. ในกรณีหุนกูถูกเรียกชําระคืนกอนกําหนดเน่ืองมาจากกรณีผิดนัดสัญญา ทั้งน้ี ในวันเดียวกันบริษัทยอยทั้ง สอ งแห ง
ของกัลฟ ไดแก บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดเขารวมลงนามในสัญญา 
Indemnity Guarantee กับ Depfa Bank Plc. เพื่อตกลงที่จะรวมคํ้าประกันหน้ีของบริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
 
สําหรับหุนกูที่ออกจําหนายน้ันเปนหุนกูประเภทที่มีการค้ําประกันอยางไมมีเงื่อนไขและไมสามารถเพิกถอนได  โดย  บริษัท  กัลฟ             
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด เปนผูออกหุนกูจํานวน 2,900 ลานบาท แบงเปน 3 ชุด และไดจําหนายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ .  2549 โดย มี 
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
- หุนกูมีผูคํ้าประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่หน่ึงจํานวน 870 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2552 มีอัตราดอกเบ้ีย           

รอยละ 5.87 ตอป  
- หุนกูมีผูคํ้าประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่สองจํานวน 580 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2554 มีอัตราดอกเบ้ีย          

รอยละ 6.11 ตอป  
- หุนกูมีผูคํ้าประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่สามจํานวน 1,450 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2559 มีอัตราดอกเบ้ีย         

รอยละ 6.64 ตอป  
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9 หุนกู (ตอ) 
 
กิจการรวมคากัลฟ (ตอ) 
 
ในวันเดียวกัน กัลฟไดลงนามในสัญญา Shareholder’s Undertaking รวมกับ Depfa Bank Plc. โดยภายใตสัญญาดังกลาว กัลฟตกลงทีจ่ะ 
ถือหุนในบริษัทยอยทั้งสามแหงไมตํ่ากวารอยละ 99.99 และลงนามในสัญญา Share Pledged กับ Depfa Bank Plc. โดยตกลงที่ จะ นํา 
หุนสามัญจดทะเบียนที่ถืออยูในบริษัทยอยทั้งสามแหงจํานวนรอยละ 75 ของหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดไปจํานําเพื่อเปนประ กันห น้ี 
ของบริษัทยอยทั้งสามแหงใหกับ Depfa Bank Plc. 
 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 บรษิัทยอยทั้งสามแหงดังกลาวขางตนของกัลฟ ไดเขาทําสัญญา Inter Creditor กับ Depfa Bank Plc. สาขา
โตเกียว และกลุมธนาคารพาณิชยในประเทศอีก 4 แหง ซ่ึงเปนผูใหวงเงินกูยืมระยะสั้น วงเงินคํ้าประกัน และวงเงินในการซ้ือขายตราสาร
อนุพันธกับบริษัทยอยแตละแหง  
 
ทั้งน้ี บริษัทยอยทั้งสามแหงดังกลาวขางตน ไดนําที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักร ไปจํานองเพื่อเปนประ กันห น้ีให กับ             
Depfa Bank Plc. กลุมเจาหน้ีเงินกูระยะสั้น และกลุมเจาหน้ีที่ใหวงเงินการซ้ือขายตราสารอนุพันธ และไดโอนสทิธิในสญัญาหลกัของโครงการ
คือ สัญญาซ้ือขายไฟฟา สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติ และสัญญาบํารุงรักษาระยะยาวใหกับกลุมเจาหน้ีใหมภายใตสัญญา Inter Creditor  
นอกจากน้ี บริษัทยอยดังกลาวตองกันเงินสํารองเพื่อวางไวเปนหลักประกันตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา โดยเงินสํารองดังกลาวกันจาก 
รายไดคาขายไฟฟา 

 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยทั้งสามแหงขางตนไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระหวางกัน โดยบริษัท กัลฟ โคเจนเนอเ รชั่ น 
จํากัด เปนผูใหบริษัทยอยอีกทั้งสองแหงกูยืม จํานวนบริษัทละ 1,025 ลานบาท สัญญาเงินกูทั้งสองฉบับมีระยะเวลา 10 ป ซ่ึงมีผลบังคับใช
ต้ังแตวันเขาทําสัญญา โดยมีอัตราดอกเบ้ียตอปเทากับอัตราดอกเบ้ียหุนกูบวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ และมีการจายชําระ คืนเ งินตนแล ะ 
ดอกเบ้ียตามตารางการจายคืนหุนกู สําหรับหน้ีระยะสั้นและวงเงินคํ้าประกันตางๆ ของบริษัทยอยทั้งสามแห ง ดังกล าวจะคงอยู กับ 
กลุมเจาหน้ีเดิมเปนสวนใหญ  
 
ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกูมาชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว        
ทั้งจํานวนกอนกําหนดใหกับกลุมเจาหน้ีเดิม โดยมีคาใชจายในการจายชําระหน้ีกอนกําหนดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 0.22 ลานดอลลารสหรฐัฯ 
และ 9.05 ลานบาท และในวันเดียวกัน บริษัทยอยทั้งสองแหงไดแก บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และ บริษัท สมุทรปราการ 
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดนําเงินกูยืมที่ไดจาก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด มาจ ายชํ าระ คืนเ งินกู ยืมระยะยาว ทั้ ง จํานวน 
กอนกําหนดใหกับกลุมเจาหน้ีเดิม โดยมีคาใชจายในการจายชําระหน้ีกอนกําหนดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 0.33 ลานดอลล ารสห รั ฐฯ 
และ 7.53 ลานบาท 
 
นอกจากน้ีบริษัทยอยทั้งสามแหงของกัลฟ ไดแก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่ น จํากัด และบริษัท สมุทรปราการ 
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ยังไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียลวงหน า กับธนาคารพาณิชย ในประ เท ศ 
เม่ือวันที่ 24, 25 และ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ตามลําดับ ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทยอยทั้ งสามแห งตกลงที่ จะแปลงหน้ีเงินกู สกุลเงินบาท
จํานวนรอยละ 80 เปนเงินกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และแปลงอัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบ้ียสกุล เ งินบาท คงที่  เ ปนอัตราดอกเ บ้ีย 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ คงที่ สัญญาแตละฉบับดังกลาวมีระยะเวลา 3, 5 และ 10 ป โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่เขาทําสัญญา 
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10 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน  
 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 530,000,000 หุน ซ่ึงมีราคามูลค าที่ ตราไ วหุ นล ะ  10 บาท            
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 530,000,000 หุน ซ่ึงมีราคามูลค าที่ ตราไ วหุ นล ะ  10 บาท ) หุนจํานวน 526,465,000 หุน 
ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 
 

11 เงินปนผลจาย 
 

ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดํ า เ นินงานสํ าห รับป      
พ.ศ. 2548 ดังน้ี 
 

(ก) เงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 1.50 บาทตอหุน สําหรับหุ นจํานวน 526,465,000 หุน เ ปนจํานวนเ งินรวมทั้ ง สิ้ น 790 
ลานบาท เงินปนผลระหวางกาลน้ีไดจายใหแกผูถือหุนแลวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 

 

(ข) เงินปนผลในอัตราหุนละ 1.75 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้ น 921 ล านบาท  เ งินปนผล
ดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2549 (พ .ศ .  2548 จ าย เ งินปนผลสํ าห รับหุ นจํานวน 525,164,200 หุน  
ในอัตราหุนละ 1.50 บาทตอหุน เปนจํานวนทั้งสิ้น 788 ลานบาท)  

 

12 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ซีแอลพี เพาเวอร (ประเทศไท ย ) จํา กัด    
ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลือถือโดยนักลงทุนทั่วไป 
 

รายละเอียดของบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 6 
 

รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
(ก) รายไดคาขายไฟฟา 

 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดคาขายไฟฟา     
- ผูถือหุนใหญ 3,733,329 7,538,463 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ก) รายไดคาขายไฟฟา (ตอ) 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดคาขายไฟฟา     
- ผูถือหุนใหญ 3,291,837 6,475,739 - - 
 

รายไดคาขายไฟฟาคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  
 

ทั้งน้ี รายไดคาขายไฟฟาสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ไ ด รวมสวนที่ ไ ด รับชดเ ชย            
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินประมาณ 209 ลานบาทและ 450 ลานบาท ตามลําดับ (สํ าห รับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เปนจํานวน 182 ลานบาท และ 346 ลานบาท ตามลําดับ) 

 
(ข) รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบาํรุงรักษาหลักจาย 

 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดการใหบริการ     
- ผูถือหุนใหญ 10,391 25,401 - - 
     
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย     
- ผูถือหุนใหญ 86,243 156,277 - - 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ข) รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย (ตอ) 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดการใหบริการ     
- ผูถือหุนใหญ - 14,179 - - 
     
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย     
- ผูถือหุนใหญ 43,834 90,586 - - 
 
รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจายคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
 

(ค) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 2,676,920 2,248,700 - - 
 
ยอดลูกหน้ีการคาที่คางชําระเกินกําหนด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สามารถวิเ คราะห
ตามอายุไดดังน้ี 
 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 650 - - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 2,452 2,186 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 1,990 - - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 2,736 2,736 - - 
 7,828 4,922 - - 
     
เจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 121,239 87,566 - - 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เ ก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ง) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 12,290 6,166 - 6,166 
- บริษัทยอย 2,421 6,358 26,158 7,877 
- กิจการรวมคา  158,127 113,733 200,704 146,040 
 172,838 126,257 226,862 160,083 
     
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน     
- บริษัทยอย 2,403 4,546 84 2,130 
- กิจการรวมคา  45,148 50,757 - - 
 47,551 55,303 84 2,130 

 
(จ) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป     
- กิจการรวมคา  50,000 11,915 100,000 23,830 
 50,000 11,915 100,000 23,830 
     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน สทุธิ     
- บริษัทยอย - - 780,000 780,000 
- กิจการรวมคา  75,000 125,000 150,000 250,000 
 75,000 125,000 930,000 1,030,000 
 125,000 136,915 1,030,000 1,053,830 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เ ก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(จ) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกันสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  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  (11,915) (23,830) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 125,000 250,000 
 

(ฉ) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอยและดอกเบี้ยที่เก่ียวของ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินลงทุนในหุนกู     
- บริษัทยอย - - 39,095 41,928 
     
ดอกเบ้ียคางรับ     
- บริษัทยอย - - 338 388 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เ ก่ียวของกัน (ตอ) 
 
(ฉ) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอยและดอกเบี้ยที่เก่ียวของ (ตอ) 

 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัทยอย - - 1,934 3,876 
     
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัทยอย - - 2,180 4,363 
     
เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอยไดแสดงรวมอยูในเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน    
พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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13 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เครื่องมือทางการเงินของกลุมบริษัทมิไดแตกตางจากป บัญชีสิ้ นสุด วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 
 
กิจการรวมคากัลฟ 
 
(ก) ตราสารอนุพันธทางการเงิน 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
แลกเปลี่ยนที่เก่ียวกับสัญญา Construction Contract และสัญญา Supply Contract ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 มูลคาคงเหลอื
ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและระยะเวลา
ครบกําหนดมีดังตอไปน้ี 

 
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา 

สกุลเงินตรา 
ตางประเทศที่ซือ้ 

มูลคาคงเหลือ 
ตามสัญญา (ลาน) 

 
อัตราคงที่ตามสัญญา 

 
ระยะเวลาตามสัญญา 

สกุลเงินบาท สกุลเ งินดอลล าร
สหรัฐฯ 

27.96 38.16 ถึง 39.79 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 11 ม.ค. พ.ศ. 2548 - 14 ม.ค. 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 3.77 1.28 ถึง 1.33 ดอลลารสหรัฐฯ ตอยูโร 19 ม.ค. พ.ศ. 2548 - 2 ต.ค. พ.ศ. 2549 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินสวิสฟรังก 9.76 1.14 ถึง 1.18 ฟรังกตอดอลลารสหรัฐฯ 20 ม.ค. พ.ศ. 2548 - 2 ต.ค. พ.ศ. 2549 

 
(ข) มูลคายุติธรรม 

 
หุนกู 
 
มูลคายุติธรรมของหุนกูที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่คํานวณโดยใชอัตราเฉลี่ยสุดทายที่ทําการซ้ือขายในตลาดหุนกูไ ท ย  ณ  วันที่  30 
มิถุนายน พ.ศ. 2549  
 
มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของหุนกู ณ วันที่ในงบดุล มีดังตอไปน้ี 

 
  30 มิถุนายน  พ.ศ. 2549 
  งบการเงินรวม 
   มูลคาตามสัญญา 

พันบาท 
มูลคายุติธรรม  

พันบาท 
     
หุนกู   2,900,000 2,907,779 
 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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13 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
กิจการรวมคากัลฟ (ตอ) 
 
(ข) มูลคายุติธรรม (ตอ) 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียลวงหนา และสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียลวงหนาและสัญญาซ้ือขาย เ งินตราต างประ เท ศ 
ลวงหนามีไวสําหรับปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราแลกปลี่ยนและอัตราดอกเบ้ียใหกับหุนกูของบริษัทยอยแห งห น่ึง คํานวณ 
โดยใชอัตราที่กําหนดโดยธนาคารของกลุมบริษัทเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลาน้ัน ณ วันที่ในงบดุล มีดังตอไปน้ี 
 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 
  
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียลวงหนาที่เปนกําไร 13,134 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปนกําไร 63 

 
14 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา 

 
ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ไมมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนาแ ล ะสัญญาต างๆ          
ที่แตกตางจากงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 
 
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนาของบริษัท 
 
(ก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreements จากการค้ําประกันเงินกูยืม

ใหแกบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 592 ลานบาท 
 
(ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Counter Guarantee และ Standby Letters of Credit ที่ อ อกใน

นามของบริษัทเพื่อบริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 9,356 ลานบาท 
 
(ค) บริษัทมีการบริหารภาระผูกพันใหเปนไปตามห ลักเ กณฑบรรษัท ภิบาลที่ ดี  (Good Corporate Governance) โดยบริษัท

พิจารณาแยกระดับความเสี่ยงของภาระผูกพันดังกลาว เปนภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงตํ่าและที่มีความเสี่ยงสูง โดยบริษัท
ไดจัดสรรบัญชีสํารองเพื่อภาระผูกพันในการชําระหน้ีในอัตรารอยละ 10 ของภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงสูง ซ่ึงคิดเปนจํานวน 
407 ลานบาท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 บริษัทจัดสรรบัญชีสํารองดังกลาวไวเต็มมูลคาแลว และไดแ สดงรวมอยู ใน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นในงบดุล 

 
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนาของบริษัทยอย 
 
(ง) เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแห งห น่ึงขอ งบริษัท ได เ ข าทํ าสัญญาบํารุ ง รักษาห ลักครั้ งที่  3 กับ            

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยโดยสัญญามีมูลคารวมทั้งสิ้น 762 ลานบาท สัญญาดังกลาวมีอายุ 8 ป เริ่มต้ังแต วันที่  7 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2549 และ พ .ศ. 2548 
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14 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา (ตอ) 
 
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนาของกิจการรวมคา 

 
(จ) เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงขอ ง กัลฟ ไ ด เ ข าทํ าสัญญา  Construction Contract Change Order  

No. CCCO: 001 002 003 และ 004 กับผูรับเหมารายหน่ึง สําหรับการกอสรางสถานีไฟฟายอ ย  ระบบตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ สวนขยายของทอนํ้าทิ้ง และสถานีวัดระดับกาซ ตามลําดับ โดยสัญญามีมูลคาทั้งสิ้น 304.71 ลานบาท 

 
(ฉ) เม่ือวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟ ไดเขาทําสัญญา Placement กับบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึงใน

ฐานะผูจัดการการจําหนายหุนกูและธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงในฐานะผู ร วมจัดจําหน ายหุ นกู ชนิดระบุผู ถือประเภทไมด อยสิทธิ 
มีผูคํ้าประกันและมีผูแทนผูถือหุนกู ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทหลักท รัพยแ ล ะธนาคารพาณิชย ดั งกล าวตกล งที่ จะ 
รับประกันการจําหนายหุนกูของบริษัทยอยดังกลาวเต็มจํานวนที่ออกจําหนายซ่ึงมีจํานวนไมเกิน 3,000 ลานบาท 

 
15  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 
เม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบใหจัดต้ังคณะกรรมการกํ า กับดูแ ล 
กิจการไฟฟา และวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีอนุมัติการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาชวงเปลี่ยนผาน  
คณะกรรมการชุดน้ีจะปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวจนกวาพระราชบัญญัติประกอบกิจการไฟฟาจะมีผลบังคับใชเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการกํ า กับ
ดูแลกิจการไฟฟาชุดใหมตอไป  
 
เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2548 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดยื่นจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)        
ตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หลังจากที่พระราชกฤษฎีกา กําห นดเ งื่ อ นเ วล ายกเ ลิก
กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกาอํานาจสิท ธ์ิแ ล ะประโยชนขอ งกฟผ .  ไ ดประกาศใน             
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2548  
 
เม่ือวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ศาลปกครองมีคําสั่งพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาการแปรรูป กฟผ .ทั้ ง สอ งฉบับ เ น่ือ งจาก           
ศาลปกครองเห็นวาการดําเนินการในขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญในการเปลี่ยนทุนของกฟผ. เปนหุนของบริษัท กฟผ. จํา กัด  (มห าชน)  
ไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงสงผลใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) กลับไปสูสภาพรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม คือเปน การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทยังไมสามารถประมาณผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังกลาว   
ที่จะมีตอกลุมบริษัทได
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