
 

 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล   
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
30 กันยายน พ.ศ. 2547 
 



รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือน   
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา 
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน
เพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด 
โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลดังกลาวในวรรคแรกไมถูกตองตามที่ควรใน        
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดเสนอรายงาน
ไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546            
ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว              
ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 
 
 
 
 
 
ประสัณห เช้ือพานิช 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051  
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,356,982 1,730,770 1,332,848 771,787

เงินลงทุนระยะสั้น

- เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 1,093,379 2,263,087 400,811 1,664,238

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 7, 16 312,543 490,045 295,292 481,158

เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกัน 5, 10, 11, 16

- เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 7,071,065 6,453,363 - -

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,901,363 599,619 - -

ลูกหนี้การคา สุทธิ 6 348,192 313,127 - -

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 16 2,435,410 1,331,680 - -

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย - - 3,963,284 1,198,652

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 16 25,943 56,922 13,333 50,266

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 33,049 - 66,098 -

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 3,598,565 2,878,129 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 414,884 357,863 100,509 30,681

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 19,591,375 16,474,605 6,172,175 4,196,782

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด

และเงินลงทุนอื่น 7, 16 2,681,334 3,331,361 2,691,556 3,345,842

เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 5, 10, 11, 16

- เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 1,238,774 1,517,743 - -

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 79,284 1,383,075 - -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ 16 700,325 32,490 875,325 32,490

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 - 493 14,286,216 15,805,338

เงินลงทุนในบริษัทรวม 8 357,130 338,009 - -

สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 8 10,417 30,968 3,479,294 3,201,548
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 9 29,730,261 31,543,405 757,187 793,534

คาความนิยม สุทธิ 9 1,181,134 1,289,033 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ 639,564 495,437 20,431 49,866

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 36,618,223 39,962,014 22,110,009 23,228,618
รวมสินทรัพย 56,209,598 56,436,619 28,282,184 27,425,400

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 340,000 319,696 - -

เจาหนี้การคา 335,340 541,240 - -

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 16 26,391 75,567 - -

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 16 28,267 16,709 72 38

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     

   และหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 10, 11, 16 5,038,094 5,677,963 714,050 1,400,650

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา    

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 33,049 50,000 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

- ดอกเบี้ยคางจาย 16 572,623 160,660 25,422 21,797

- ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 175,697 154,439 - -

- ภาษีเงนิไดคางจาย 70,015 127,132 - -

- อื่นๆ 446,713 409,992 97,898 105,943

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,066,189 7,533,398 837,442 1,528,428

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 10 15,293,671 16,450,329 - -

หุนกู สุทธิ 11, 16 5,307,684 5,559,275 - -

เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา สุทธิ 175,000 175,000 - -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 8,865 17,581 - -

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 20,785,220 22,202,185 - -
รวมหน้ีสิน 27,851,409 29,735,583 837,442 1,528,428

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน

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

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

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

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

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

ยังไมไดจัดสรร 12,721,490 10,474,834 12,721,490 10,474,834

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผ่ือขาย 357,523 1,206,632 410,455 1,261,160

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   

   ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (30,984) (182,803) (30,984) (182,803)

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 27,443,979 25,894,613 27,496,911 25,949,141

สวนของผูถือหุนสวนนอย 966,379 858,592 - -
รวมสวนของผูถือหุน 28,410,358 26,753,205 27,496,911 25,949,141

หัก หุนทุนซื้อคืน 12 (52,169) (52,169) (52,169) (52,169)
รวมสวนของผูถือหุน สุทธิ 28,358,189 26,701,036 27,444,742 25,896,972

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 56,209,598 56,436,619 28,282,184 27,425,400

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจากการขายและการบริการ 16 4,051,592 3,891,978 - -
ตนทุนขายและตนทุนการบริการ 2, 16 (1,794,640) (1,783,281) - -
กําไรขั้นตน 2,256,952 2,108,697  -  -

คาใชจายในการบริหาร 2 (263,130) (196,739) (81,937) (77,261)
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและการบริการ 1,993,822 1,911,958 (81,937) (77,261)

รายไดอ่ืน
- ดอกเบ้ียรับ 16 76,011 67,311 25,511 13,029
- เงินปนผล 25,941 259,416 25,941 259,416
- อ่ืนๆ 14,829 10,711 28,004 12,897

คาตอบแทนกรรมการ (2,731) (2,513) (1,393) (1,572)
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (107,424) 387,469 3,163 -
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 2,000,448 2,634,352 (711) 206,509

สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทยอย บริษัทรวม
   และกิจการรวมคา 2, 8 15,081 (15,606) 1,297,636 1,697,307
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 2,015,529 2,618,746 1,296,925 1,903,816

ดอกเบ้ียจาย 16 (552,330) (641,477) (12,777) (31,533)
ภาษีเงินได (125,590) (20,858) - -
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,337,609 1,956,411 1,284,148 1,872,283

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 53,461 84,128 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 2 1,284,148 1,872,283 1,284,148 1,872,283

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 2, 4

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 2.55 3.72 2.44 3.56
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 0.11 0.16 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 2.44 3.56 2.44 3.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจากการขายและการบริการ 16 11,973,505 11,614,329 - -
ตนทุนขายและตนทุนการบริการ 2, 16 (5,383,237) (3,990,362) - -
กําไรขั้นตน 6,590,268 7,623,967 - -

คาใชจายในการบริหาร 2 (802,305) (767,137) (243,092) (263,702)
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและการบริการ 5,787,963 6,856,830 (243,092) (263,702)

รายไดอ่ืน
- ดอกเบ้ียรับ 16 213,955 220,650 64,712 35,028
- เงินปนผล 375,014 364,961 375,014 364,961
- อ่ืนๆ 43,947 53,705 74,925 35,324

รายการขาดทุนจากการดอยคา 2, 9 (10,500) (170,482) - (66,133)
คาตอบแทนกรรมการ (7,739) (7,457) (4,429) (4,690)
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (335,471) 638,934 13,511 -
กําไรจากการดําเนินงาน 6,067,169 7,957,141 280,641 100,788

สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทยอย บริษัทรวม    
   และกิจการรวมคา 2, 8 (1,923) (536,339) 3,568,984 5,099,197
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 6,065,246 7,420,802 3,849,625 5,199,985

ดอกเบ้ียจาย 16 (1,706,347) (2,010,375) (49,025) (109,723)
ภาษีเงินได (382,341) (58,703) - -
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 3,976,558 5,351,724 3,800,600 5,090,262

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 175,958 261,462 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 2 3,800,600 5,090,262 3,800,600 5,090,262

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 2, 4

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 7.57 10.19 7.23 9.69
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 0.34 0.50 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 7.23 9.69 7.23 9.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สํารอง  สวนเกินจาก ของบริษัทที่  สวนของผูถือหุน

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

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - 151,819 1,721 - 153,540

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 3,800,600 - - - - 3,800,600

เงินปนผลจาย 13 - - - (1,553,944) - - (69,892) - (1,623,836)

ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - (849,109) - - - (849,109)

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - 175,958 - 175,958
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 5,264,650 8,601,300 530,000 12,721,490 357,523 (30,984) 966,379 (52,169) 28,358,189

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

หุนสามัญ - - - - - - 12,164 - 12,164

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - (84,859) (6,850) - (91,709)

กําไรสุทธิสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม) 2 - - - 5,090,262 - - - - 5,090,262

เงินปนผลจาย 13 - - - (1,297,611) - - (181,594) - (1,479,205)

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - 490,324 - 96 - 490,420

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - 261,462 - 261,462
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 5,264,650 8,601,300 530,000 9,561,755 676,121 (160,108) 809,575 (52,169) 25,231,124

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

7



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สํารอง  สวนเกินจาก ของบริษัทที่

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

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - 151,819 - 151,819

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 3,800,600 - - - 3,800,600

เงินปนผลจาย 13 - - - (1,553,944) - - - (1,553,944)

ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - (850,705) - - (850,705)
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 5,264,650 8,601,300 530,000 12,721,490 410,455 (30,984)                (52,169) 27,444,742

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - (84,859) - (84,859)

กําไรสุทธิสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม) 2 - - - 5,090,262 - - - 5,090,262

เงินปนผลจาย 13 - - - (1,297,611) - - - (1,297,611)

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - 494,440 - - 494,440
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 5,264,650 8,601,300 530,000 9,561,755 744,371 (160,108) (52,169) 24,489,799

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิสําหรับงวด 3,800,600 5,090,262              3,800,600 5,090,262

รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน

   - คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายคาความนิยม 9 1,871,280 1,872,730 42,009 48,402

- คาเส่ือมราคาสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 11,136 6,631 29 30

- รายการขาดทุนจากการดอยคา 

และตัดจําหนายคาความนิยม 9 53,786 - - 66,133

- รายการขาดทุนจากการตัดจําหนายคาวิจัยพัฒนา 35,862 288,072 - -

- ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 54,490 - - -

- ตัดจําหนายหนี้สูญ 44,047 - - -

- คาเผื่อสินคาเส่ือมคุณภาพ 7 8,501 - -

   - (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึน 330,127 (626,313) (13,536) -

   - (กําไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 305 (1,259) (720) (479)

   - เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน (375,014) (364,961) (375,014) (364,961)

     - สวนแบงผล (กําไร) ขาดทุนในบริษัทยอย 

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 2, 8 1,923 536,339 (3,568,984) (5,099,197)

   - สวนของผูถือหุนสวนนอย 175,958 261,462 - -

   - อ่ืนๆ 4,723 4,889 - -

   กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 6,009,230 7,076,353 (115,616) (259,810)

   การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

     (ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)

     - เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (131,353) (1,323,840)             - -

     - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (1,144,137) (735,557) - -

     - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (18,360) 12,299 36,933 (11,921)

     - วัสดุสํารองคลัง (484,532) (212,285) - -

     - สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (49,968) (210,810) (69,826) (21,497)

     - สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 29,510 9,909 29,404 20,380

     - เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (47,175) (176,195) - 116

     - เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (33,580) (7,810) 35 -

     - หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 300,557 432,005 (11,130) 23,246

     - หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 744 5,803 - -
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 4,430,936 4,869,872 (130,200) (249,486)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา 8 - (71,246) (232,000) (151,102)

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย - - - 100,000

เงินสดจากการ (ซ้ือ) จําหนายเงินลงทุนระยะส้ัน, สุทธิ 1,374,604 (298,965) 1,454,644 (210,405)

เงินสดจากการ (ซ้ือ) จําหนายเงินลงทุนระยะยาว, สุทธิ (197,921) 7,219 (197,921) 3,514

เงินสดจายสุทธิเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (273,318) (1,835,027) (4,942) (12,830)

เงินสดจายลวงหนาคากอสราง - (34,071) - -

เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (757,632) (14,167) (929,298) -

เงินสดรับจากการรับชําระหน้ีจากเงินใหกูยืม

แกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 33,902 -

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอยของกิจการรวมคา (158,951) - - -

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - 2,425,697 2,385,992

เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน 375,014 364,961 375,014 364,961

อ่ืนๆ (6,447) - - -

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 355,349               (1,881,296)             2,925,096 2,480,130              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญในบริษัทยอยของบริษัทและ

ของกิจการรวมคาในสวนของผูถือหุนสวนนอย - 10,523 - -

เงินสดจายสัญญาเชาทางการเงิน (1,725) - - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน, สุทธิ 20,312 355,758 - 434,007

เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ัน

จากผูรวมทุนในกิจการรวมคา - (69,164) - -

เงินสดรบัจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10 115,570 3,275,175 - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว

จากผูรวมทุนในกิจการรวมคา 16,951 - - -

เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 10, 11

จากสถาบันการเงินและหุนกู (2,768,425) (4,515,495) (686,600) (634,800)

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน (1,547,787) (1,475,829) (1,547,235) (1,284,262)

เงินสดรับจากเงินทดรองจายจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา - 330 - -

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (4,165,104) (2,418,702) (2,233,835) (1,485,055)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น สุทธิ 621,181 569,874 561,061 745,589

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

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 5,031                   (10,404)                 - -
ยอดคงเหลือปลายงวด 2,356,982 2,834,177 1,332,848 1,870,951

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

 - เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 844,496 2,675,986 54,298 1,870,951

 - เงินลงทุนระยะส้ันที่ครบกําหนดภายในสามเดือน 1,512,486 158,191 1,278,550 -
2,356,982 2,834,177 1,332,848 1,870,951

ขอมลูเพ่ิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

ดอกเบ้ียจาย 1,264,986 1,361,964 17,859 90,052

ภาษีเงินไดจาย 341,307 28,522 - -

รายการที่มิใชเงินสด

ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน - 247,760                - -

จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลักเบิกใชเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 91,454                 - - -

จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงานออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ 268,448               - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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1 นโยบายการบัญชี 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต             
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
แหงประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีซึ่งแตงต้ังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยภายใต      
พระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ      
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน  งบการเงินพื้นฐานคือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเปนไปตามรูปแบบเต็มที่ กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ            
ตลาดหลักทรัพย หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนแบบยอเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงิน
ระหวางกาล และเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
หลักการบัญชีที่กลุมบริษัทใชอาจแตกตางไปจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซ่ึงใชในประเทศอื่น ดังน้ันงบการเงินรวมและงบการเงิน   
เฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําข้ึนโดยมิไดมีจุดประสงคที่จะแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดใหสอดคลองกับ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่กําหนดไวในประเทศอื่น และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลจัดทําข้ึนสําหรับผูที่เขาใจ
หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
 
เพื่อความสะดวกของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล จึงไดมีการแปลงบการเงินเปนภาษาอังกฤษจาก            
งบการเงินที่จัดทําเปนภาษาไทย 
 
การจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน   
ณ วันที่ในงบการเงินระหวางกาล  และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินระหวางกาลดังกลาว ตัวเลขที่เกิดข้ึนจริง
อาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ  ถึงแมวาตัวเลขประมาณการไดจัดทําข้ึนดวยความเขาใจที่ดีที่สุดในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปใน
ปจจุบัน 
 
นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลมีความสม่ําเสมอกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับปบัญชี  
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 
รายจายที่เกิดข้ึนอยางไมสมํ่าเสมอในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรู  
รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันส้ินงวดปบัญชี 
 
คาใชจายภาษีเงินไดรับรูโดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ซ่ึงเปนประมาณการที่ดีที่สุดที่คาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับงวดปบัญชี      
ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดใชประโยชนจากขาดทุนสะสมยกมา         
เต็มจํานวนแลว ดังน้ันทําใหบริษัทยอยดังกลาวมีภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป พ.ศ. 2547 เน่ืองจากมีกําไรทางภาษี 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชี พ.ศ. 2546 
 
ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดปจจุบัน 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
 

     13 

2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ในป พ.ศ. 2546 กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตนและไดเปลี่ยนแปลงนโยบาย            
การบัญชี ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
ก) สินทรัพยไมมีตัวตน - มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 

 
กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน เดิมกลุมบริษัทบันทึกสินทรัพย             
ไมมีตัวตนบางรายการเปนสินทรัพยในงบดุล อยางไรก็ตาม ภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวสินทรัพยไมมีตัวตนเหลานี้
ไมมีลักษณะตามเกณฑและคําจํากัดความที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับขางตน ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไมรับรูรายการ              
ดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบการเงิน รายการปรับปรุงสวนใหญเปนคาใชจายในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาน้ําเทิน 2 และ
โครงการโรงไฟฟาบอนอก 

 
ข) คาซอมบํารุงรักษาหลัก 

 
กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาหลักโดยใชหลักการบัญชีแบบเปลี่ยนแทน               
กลาวคือเม่ือมีการเบิกใชวัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหน่ึงปเพื่อการซอมบํารุงรักษาหลัก  ตนทุนของวัสดุสํารองหลัก         
ดังกลาวจะบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยและตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของ               
วัสดุสํารองหลักดังกลาว เดิมกลุมบริษัทบันทึกเปนคาใชจายทันทีที่มีการเบิกใชงาน 

 
กลุมบริษัทมิไดปรับปรุงรายการดังกลาวขางตนยอนหลังในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
พ .ศ . 2545 เน่ืองจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไม มี นัยสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท               
ทั้งน้ี  ผลสะสมของรายการปรับปรุงซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวขางตนที่มีตอกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม                
พ.ศ. 2546 จํานวน 213 ลานบาท  ไดนําไปรวมอยู ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม               
พ.ศ. 2546 และเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงรายการเปรียบเทียบจึงไดมีการปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท         
ระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 ยอนหลัง  เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาวมีผลในทางปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2546 ทั้งน้ี การปรับปรุงยอนหลังดังกลาวไดรวมผลสะสมของรายการ              
ปรับปรุงซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 และงบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีดังน้ี 
 

 30 กันยายน พ.ศ. 2546 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
งบดุล   
เงินลงทุนในบริษัทยอย เพิ่มข้ึน - 1,105,644 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ ลดลง (558,710) (846,782) 
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ เพิ่มข้ึน 2,831 - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ เพิ่มข้ึน 1,102,813 - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ ลดลง (288,072) - 
กําไรสะสมปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 เพิ่มข้ึน 258,862 258,862 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 และงบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุนฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีดังน้ี (ตอ) 
 

  30 กันยายน พ.ศ. 2546 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 งบกําไรขาดทุน     
 ตนทุนขายลดลง 141,427 1,105,644 - - 
 คาใชจายในการบริหาร เพิ่มข้ึน (6,483) (117,590) - - 
 ผลขาดทุนจากการดอยคา เพิ่มข้ึน - (170,482) - (66,133) 
 สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและกิจการรวมคา เพิ่มข้ึน  

  (ลดลง) 
 

(19,271) 
 

(558,710) 
 

115,673 
 

324,995 
 กําไรสุทธิ เพิ่มข้ึน 115,673 258,862 115,673 258,862 
 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน เพิ่มข้ึน (บาท) 0.22 0.49 0.22 0.49 

 
3 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
ขอมูลจําแนกตามสวนงานดานภูมิศาสตร 
 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 
 

  ประเทศไทย ประเทศฟลิปปนส งบการเงินรวม 
  งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 รายไดจากการขายและ       
 การบริการ 3,861,988 11,413,256 189,604 560,249 4,051,592 11,973,505 
 กําไรข้ันตน 2,111,142 6,157,173 145,810 433,095 2,256,952 6,590,268 
 กําไรจากการดําเนินงาน 1,909,753 5,717,328 90,695 349,841 2,000,448 6,067,169 
 กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,261,887 3,691,992 22,261 108,608 1,284,148 3,800,600 
 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2546 (ปรับปรุงใหม) 
 

  ประเทศไทย ประเทศฟลิปปนส งบการเงินรวม 
  งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 รายไดจากการขายและ       
 การบริการ 3,687,924 10,902,058 204,054 712,271 3,891,978 11,614,329 
 กําไรข้ันตน 1,938,223 7,052,715 170,474 571,252 2,108,697 7,623,967 
 กําไรจากการดําเนินงาน 2,509,046 7,472,016 125,306 485,125 2,634,352 7,957,141 
 กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,837,599 4,919,149 34,684 171,113 1,872,283 5,090,262 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
 

     15 

4 กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามหุนที่ออก
จําหน ายอยู ในระหวางงวดหักดวยจํานวนหุนทุนซื้ อคืน  (พ .ศ . 2547 จํานวน  525,164,200 หุน  และ พ .ศ . 2546 จํานวน  
525,164,200 หุน) 
 
บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังนั้น จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 
 

5 เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 
 
บริษัทยอยของบริษัท 
 
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม 
จํากัด ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกู เพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะถึงกําหนดชําระ
คืนภายในหนึ่งป และเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา ณ วันที่     
30 กันยายน พ.ศ. 2547 บริษัทยอยทั้งสองแหงมีเงินสํารองเพ่ือใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยเปนจํานวนรวม 5,629 
ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 จํานวน 4,137 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว        
ที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 2,394 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 จํานวน 2,033 ลานบาท)  เปนยอดบัญชีซึ่งตองมีไวตาม
เง่ือนไขของสัญญาเงินกู  อยางไรก็ตาม  เงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดหลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหนี้แลว 
 
นอกจากนี้ บริษัทยอยทั้งสองแหงยังตองสํารองเงินซึ่งกันจากรายไดคาขายไฟฟาเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ        
หนี้สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจนกวาเงินสํารองจะครบรอยละ 25 ของยอดหนี้คงคาง       
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือจํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐฯ แลวแตจํานวนใดจะ
ตํ่ากวา ในระหวางไตรมาสที่สามของปพ.ศ. 2547 เจาหนี้เงินกูไดอนุมัติใหบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไมตองกันเงินสํารองเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกตอไป สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด การขอยกเลิกการสํารองเงินอยูระหวาง           
การพิจารณาของเจาหนี้เงินกู และการพิจารณาดังกลาวยังไมเสร็จสิ้น ณ วันที่ในรายงานนี้ ดังนั้น ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินสํารอง
ดังกลาว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 จํานวนทั้งสิ้น 30 ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด เทานั้น 
 
บริษัทยอยของกัลฟ 
 
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินของกัลฟจํานวน 538 ลานบาท สวนใหญเปนของบริษัทยอยสามแหงของกัลฟ ซึ่งไดวางเปน  
หลักประกันสินเช่ือตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูระยะยาว อยางไรก็ตาม บริษัทยอยทั้งสามแหงดังกลาวสามารถถอนเงินฝาก
ในบัญชีเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจได 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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6 ลูกหนี้การคา สุทธิ  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ลูกหนี้การคา 351,527 316,462 - - 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,335) (3,335) - - 
ลูกหนี้การคา สุทธิ 348,192 313,127 - - 
 
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 
ไมเกิน 3 เดือน 309,509 273,952 - - 
3 - 6 เดือน 18,979 21,041 - - 
6 - 12 เดือน 660 - - - 
เกินกวา 12 เดือน 22,379 21,469 - - 
 351,527 316,462 - - 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,335) (3,335) - - 
ลูกหนี้การคา สุทธิ 348,192 313,127 - - 

 
7 เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและอื่นๆ 

 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและอื่นๆ สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 
 เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว 
  งบการเงิน  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี     
   30 กันยายน พ.ศ. 2547     
ราคาตามบัญชีตนงวด 490,045 481,158 3,331,361 3,345,842 
ซื้อเงินลงทุน 59,248 22,447 211,434 211,434 
จําหนายเงินลงทุน สุทธิ (239,180) (213,665) (13,513) (13,513) 
โอนยายรายการเงินลงทุนระยะยาวมาเปน 
สวนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป 

 
1,179 

 
4,101 

 
(1,179) 

 
(4,101) 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 1,251 1,251 (846,769) (848,106) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 312,543 295,292 2,681,334 2,691,556 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินลงทุนในบริษัทยอย - 493 14,286,216 15,805,338 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 357,130 338,009 - - 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 10,417 30,968 3,887,427 3,609,681 
หัก สํารองเผื่อการดอยคา  - - (408,133) (408,133) 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

 
367,547 

 
369,470 

 
17,765,510 

 
19,006,886 

 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 369,470 19,006,886 
ชําระคาหุนเพิ่มทุนในกิจการรวมคา - 232,000 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 
(1,923) 

 
3,568,984 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - (5,190,329) 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ 
ของตลาดที่มีไวเผื่อขายของบริษัทยอย 

 
- 

 
(3,850) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - 151,819 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 367,547 17,765,510 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

8.1 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซึ่งจัดต้ังขึ้นที่ British 
Virgin Islands มีดังตอไปนี้ 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   30 กันยายน พ.ศ. 2547 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)    
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ผลิตไฟฟา 99.99 4,700,000 5,939,706 4,700,000 7,216,975 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ผลิตไฟฟา 99.99 4,850,000 5,734,136 4,850,000 6,183,211 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ใหบริการรับจาง ซอมแซม 99.99 250,000 264,687 250,000 297,562 
   เซอรวิส จํากัด และบริษัทยอย     และรับจางเดินเคร่ืองจักร      
   และกิจการรวมคา    โรงไฟฟา      
   - บริษัทยอย       
      - บริษัท พลังงานการเกษตร 
           จํากัด 

ซื้อ/ขาย ขนสงเช้ือเพลิง 
   จากเศษวัสดุธรรมชาติ 

99.99     

   - กิจการรวมคา       
      - บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก 
           เซอรวิส จํากัด 

รับจางเดินเคร่ืองจักร 
   โรงไฟฟา 

50.00     

บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ผลิตน้ําประปา 70.00 398,475 368,474 398,475 328,743 
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรย่ี จํากัด 
   และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน 
   ไฟฟา โดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ 
   เปนเช้ือเพลิง 

       74.00 129,500 138,850 129,500 120,167 

   - บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด พัฒนา ออกแบบ กอสราง และ 
   ทดสอบการเดินเคร่ืองและการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟาที่ใช
เช้ือเพลิงจากแกลบ 

95.00     

EGCO International B.V.I ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน 99.99 - 593,889 - 536,265 
บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด 
   และบริษัทยอย  

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน       100.00 525,000 511,353 525,000 516,460 

   - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น  
       จํากัด 

ผลิตไฟฟา 80.00 424,000 
 

735,121 
 

424,000 
 

605,955 
 

   11,276,975 14,286,216 11,276,975 15,805,338 

 
เงินลงทุนในบริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํา        
งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เนื่องจากงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวไมมี 
นัยสําคัญตอกลุมบริษัท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

8.2 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทรวมซึ่งจัดต้ังในประเทศไทย มีดังตอไปนี้ 
 
   งบการเงินรวม 
   30 กันยายน พ.ศ. 2547  31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
      
บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด ผลิตไฟฟา 14.85 200,475 357,130 200,475 338,009 
   200,475 357,130 200,475 338,009 

 
8.3 รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคาซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย ยกเวน Conal Holdings Corporation และ Nam Theun 2 

Power Company Limited ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนส และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลําดับ         
มีดังตอไปนี้ 
 
   งบการเงินรวม 
   30 กันยายน พ.ศ. 2547  31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
      
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก 
   เซอรวิส จํากัด 

รับจางเดินเคร่ืองจักรโรงไฟฟา 50.00 1,000 9,601 1,000 6,187 

Nam Theun 2 Power Company  
   Limited 

ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางพัฒนาโครงการ) 

25.00 753,249 
 

816 
 

753,249 
 

24,781 
 

   754,249 10,417 754,249 30,968 

 
เงินลงทุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด และ เงินลงทุนใน Nam Theun 2 Power Company Limited  บันทึกบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย และยังมิไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาลโดยวิธีรวมตามสัดสวน เนื่องจากงบการเงินของกิจการรวมคา
ดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   30 กันยายน พ.ศ. 2547 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
       
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา  
  จํากัด (เอ็กโก เจดี) 

ลงทุนในโครงการตางๆ ทางดาน 
   ธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 552,451 348,360 548,781 

บริษัท กัลฟ อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)
  (กัลฟ) 

ลงทุนในโครงการตางๆ ทางดาน 
   ธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 2,462,000 2,482,070 2,230,000 2,366,060 

Conal Holdings Corporation 
  (Conal) 

ลงทุนในโครงการตางๆทางดาน 
   ธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 852,090 1,002,467 670,059 

Nam Theun 2 Power Company  
   Limited 

ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางพัฒนาโครงการ) 

25.00 753,249 
 

816 
 

753,249 
 

24,781 
 

   4,566,076 3,887,427 4,334,076 3,609,681 
หัก สํารองเผื่อการดอยคา    - (408,133) - (408,133) 
   4,566,076 3,479,294 4,334,076 3,201,548 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

8.4 การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 
 
ในระหวางเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 กัลฟออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 46.4 ลานหุน มูลคาที่ตราไวและจําหนายหุนละ  
10 บาท กลุมบริษัทไดซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 
 

9 รายจายฝายทุนและภาระผูกพัน  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ 
 

คาความนิยม 
ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ 

 
คาความนิยม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547    
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 31,543,405 1,289,033 793,534 - 
ซื้อสินทรัพย 337,746 - 6,085 - 
จําหนายสินทรัพย สุทธิ และโอนสินทรัพย (372,871) - (423) - 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (1,806,038) (65,242) (42,009) - 
ผลขาดทุนจากการดอยคา (10,500) - - - 
ตัดจําหนายคาความนิยม - (43,286) - - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 
ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ 

 
38,519 

 
629 

 
- 

 
- 

ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 29,730,261 1,181,134 757,187 - 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนเก่ียวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซื้ออุปกรณสําหรับโรงไฟฟาที่ถือเปน   
ภาระผูกพันแตไมไดรับรูในงบการเงินรวมระหวางกาลเปนจํานวน 1.11 ลานดอลลารสหรัฐฯ, 26.95 ลานเยน และ 276.34 ลานบาท 
 
ในระหวางงวดเกาเดือนนี้ไดมีการตัดจําหนายคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนเรชั่น จํากัด และบริษัท
หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของกิจการรวมคากัลฟ เนื่องจากบริษัทยอยทั้งสองแหงนี้ไดมีการปรับมูลคา     
ยุติธรรมของลูกหนี้ภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดซื้อและพิจารณามูลคาของคาความนิยมไปแลว ซึ่งการปรับปรุงดังกลาว             
เปนผลทําใหตองมีการปรับลดมูลคาความนิยมลงเปนจํานวนเงิน 43 ลานบาท 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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10 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ     

เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 2,544,864 2,572,036 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 13,285 12,890 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 36,431 36,102 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 594,579 617,503 - - 
หัก  คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี (6,628) (6,638) - - 

 3,182,531 3,231,893 - - 
เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ     

เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 12,154,533 12,834,559 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 58,969 63,661 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 401,503 347,562 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 2,741,671 3,272,647 - - 
หัก  คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี (63,005) (68,100) - - 

 15,293,671 16,450,329 - - 
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 18,476,202 19,682,222 - - 
 
เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคารและโรงไฟฟาและ
จํานําอุปกรณของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ทั้งนี้ บริษัทยอยและกิจการรวมคาตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตน และ  
จายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป และเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายได 
คาขายไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 5) นอกจากนี้ บริษัทยอยและกิจการรวมคาไดนําสัญญาซื้อขายไฟฟา สัญญาซื้อขาย
ทรัพยสิน สัญญาการบํารุงรักษาหลัก กรมธรรมประกันภัย และสัญญาอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับเจาหนี้เงินกูไปวางเปนหลักประกันตาม
เง่ือนไขภายใตสัญญา Master Agreements  
 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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10 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 19,682,222 - 
การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว 115,570 - 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,926,327) - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 561,739 - 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี 5,105 - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ 37,893 - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 18,476,202 - 
 

11 หุนกู 
 
หุนกูเปนเงินกูยืมสกุลเงินบาทของบริษัทและบริษัทยอยสองแหงของบริษัท มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,855,563 2,446,070 714,050 1,400,650 
หุนกู สุทธิ 5,307,684 5,559,275 - - 
รวมหุนกู 7,163,247 8,005,345 714,050 1,400,650 
 
หุนกูจํานวน 6,584 ลานบาทของบริษัทยอยเปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตน     
และจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป ซึ่งเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ    
ขอ 5) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพยและสัญญาตาง ๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 10) 
 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547   
ราคาตามบัญชีตนงวด 8,005,345 1,400,650 
การออกหุนกู - - 
การจายคืนหุนกู (842,098) (686,600) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 7,163,247 714,050 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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12 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 
 
 

จํานวนหุน หุนสามัญ
พันบาท

สวนเกิน
มูลคาหุน
พันบาท

หุนทุนซ้ือคืน
พันบาท

รวม
พันบาท

 
ณ วันตนงวด 526,465,000 5,264,650 8,601,300 (52,169) 13,813,781
การออกหุน - - - - -
ณ วันปลายงวด 526,465,000 5,264,650 8,601,300 (52,169) 13,813,781
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 530,000,000 หุน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546  จํานวน 
530,000,000 หุน) ซึ่งมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 หุนละ 10 บาท) หุนจํานวน 526,465,000 หุน    
ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

 
13 เงินปนผล 

 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2547 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานหกเดือนหลัง
ของป พ.ศ. 2546 ในอัตราหุนละ 1.50 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 788 ลานบาท               
(พ.ศ. 2546 จายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน ในอัตรา 1.25 บาท ตอหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 656 ลานบาท)  
เงินปนผลดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547 อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท สําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน เปน   
จํานวนเงิน 788 ลานบาท (พ.ศ. 2546 จายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน ในอัตราหุนละ 1.25 บาทตอหุน เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 656 ลานบาท) เงินปนผลดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547  
 

14 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา 
 
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา     
และสัญญาตางๆ ที่แตกตางจากงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 อยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนรายการดังตอไปนี้ 
 
ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนาของบริษัท 
 
ณ  วันที่  30 กันยายน  พ .ศ . 2547 บริษั ทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreement จากการทํ าสัญญา               
ค้ําประกันเงินกูยืมใหแกบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา และสัญญาค้ําประกันผลงานใหแกบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน      
ทั้งสิ้น  811 ลานบาท  

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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15 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 

รายละเอียดของสวนแบงในกิจการรวมคาของกลุมบริษัทในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม
ระหวางกาล มีดังนี้ 
 บริษัท เอ็กโกรวมทุน 

และพัฒนา จํากัด 
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด 

(มหาชน) 
Conal Holdings 

Corporation 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
งบดุล       

สินทรัพยหมุนเวียน 133,983 149,861 1,126,131 1,164,997 972,268 882,375 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 755,420 751,884 5,636,270 5,730,435 1,421,666 1,278,797 
หนี้สินหมุนเวียน (59,936) (55,738) (865,579) (1,073,732) (401,648) (318,358) 
หนี้สินไมหมุนเวียน (277,016) (297,227) (3,338,247) (3,473,662) (940,620) (1,042,713) 
สินทรัพยสุทธิ 552,451 548,780 2,558,575 2,348,038 1,051,666 800,101 

 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 
 
 บริษัท เอ็กโกรวมทุน 

และพัฒนา จํากัด 
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด 

(มหาชน) 
Conal Holdings 

Corporation 
 งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
งบกําไรขาดทุน       

รายได 73,142 212,291 642,636 1,977,214 202,243 596,999 
คาใชจาย (48,500) (160,171) (640,989) (1,998,167) (179,981) (488,390) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 24,642 52,120 1,647 (20,953) 22,262 108,609 
       

สัดสวนการรวมทุนกิจการ 
   รวมคา (รอยละ) 

50  50  40 

 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2546 (ปรับปรุงใหม) 
 

 บริษัท เอ็กโกรวมทุน 
และพัฒนา จํากัด 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด 
(มหาชน) 

Conal Holdings 
Corporation 

 งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
งบกําไรขาดทุน       

รายได 72,762 208,871 677,512 1,985,971 212,960 744,027 
คาใชจาย (36,211) (99,650) (557,793)  (1,723,952) (178,276) (572,914) 
กําไรสุทธิ 36,551 109,221 119,719 262,019 34,684 171,113 
       

สัดสวนการรวมทุนกิจการ 
   รวมคา (รอยละ) 

50  50  40 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
 

     25 

16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ซีแอลพี เพาเวอร (ประเทศไทย) จํากัด 
ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลือถือโดยนักลงทุนทั่วไป 
 
รายละเอียดของบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 8 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
(ก) รายไดคาขายไฟฟา 

 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 รายไดคาขายไฟฟา      
 - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 3,419,949 10,101,310 - - 

 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2546 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 รายไดคาขายไฟฟา      
 - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 3,392,975 9,994,594 - - 

 
รายไดคาขายไฟฟาคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  
 
ทั้งนี้ รายไดคาขายไฟฟาไดรวมสวนที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินประมาณ 289 ลานบาท และ 
791 ลานบาท สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ตามลําดับ (สําหรับงวดสามเดือนและ
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 เปนจํานวนเงิน 238 ลานบาท และ 798 ลานบาท ตามลําดับ) 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
(ข) รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก 

 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 รายไดการใหบริการ     
 - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 15,442 35,967 - - 
      
 คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก     
 - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 87,982 228,686 - - 

 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2546 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 รายไดการใหบริการ     
 - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 20,425 32,977 - - 
      
 คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก     
 - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 125,495 181,623 - - 

 
รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ค) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ. 2547 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2547 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2,435,410 1,331,680 - - 
 
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 
ไมเกิน 3 เดือน 2,432,567 1,329,427 - - 
3 - 6 เดือน 1,637 1,048 - - 
6 - 12 เดือน - 299 - - 
เกินกวา 12 เดือน 1,206 906 - - 
 2,435,410 1,331,680 - - 
     
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 26,391 75,567 - - 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
(ง) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ. 2547 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2547 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ผูถือหุน     
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 10,642 1,512 7,227 1,511 
บริษัทยอย     
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 1,665 9,844 
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - 6,202 1,587 9,970 
- บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด - 9,348 1,517 8,377 
- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด - - 324 629 
- บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด - - 39 - 
- บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด - - 449 4,859 
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด - - 445 2,470 
กิจการรวมคา     
- บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด - 18,567 80 1,032 
- Conal Holdings Corporation 7,479 10,176 - - 
- บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด 1,739 - - - 
บริษัทรวม     
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด 5,408 11,117 - 11,117 
อื่นๆ 675 - - 457 
 25,943 56,922 13,333 50,266 
     
เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - - 38 
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 72 - 
- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด  3,674 - - - 
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด  1,246 - - - 
กิจการรวมคา     
- บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 964 1,447 - - 
- Conal Holdings Corporation 21,727 15,262 - - 
อื่นๆ 656 - - - 
 28,267 16,709 72 38 
     



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(จ) เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ. 2547 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2547 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
บริษัทรวม     
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด 32,490 32,490 32,490 32,490 
     
กิจการรวมคา     
- บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)     

- สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดในหน่ึงป 33,049 - 66,098 - 
- เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 175,000 - 350,000 - 

 208,049 - 416,098 - 
     
- Nam Theun 2 Power Company Limited 492,835 - 492,835 - 
 733,374 32,490 941,423 32,490 
 
เงินใหกูยืมแกบริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด เปนการใหกูยืมตามการคาปกติ อน่ึง การชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยของ       
เงินใหกูยืมดังกลาว มีขอจํากัดจนกวาบริษัทรวมดังกลาวไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูครบถวนแลว อาทิเชน      
จนกวาจะมีเงินสํารองครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 
 
บริษัทไดเขาทําสัญญา Credit Facility Agreement กับบริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ     
พ .ศ . 2547 เพื่อใหกัลฟใชในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่ มีกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงกอนกําหนด            
เปนจํานวนเงิน 450 ลานบาท  โดยกําหนดการจายชําระคืนเงินกูยืมและเงื่อนไขอื่นๆ ภายใตสัญญาดังกลาวยังคงเหมือนกับเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูเดิม 
 
นอกจากนี้ บริษัทยังไดเขาทําสัญญา Sponsors Loan Agreement กับ Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) ลงวันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2546 เพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินแกโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าน้ําเทิน 2  เปนจํานวนเงิน 24 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่  และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย คือ  24 เดือน   
หลังจากวันที่ลงนามในสัญญา Sponsors Loan Agreement หรือวันที่มีการเบิกถอนเงินกูคร้ังแรกจากเจาหน้ีเงินกู หรือวันที่       
ยื่นเจตจํานงเพื่อแสดงยอดคงเหลือของเงินที่ผูถือหุนที่มิไดทําผิดสัญญาใหกู แลวแตวันใดจะเกิดข้ึนกอน  ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2547  บริษัทไดใหการสนับสนุนทางการเงินไปแลวเปนจํานวน 11.90 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ฉ) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย  หุนกูของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอยและดอกเบี้ยที่เก่ียวของ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ. 2547 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2547 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินลงทุนในหุนกู     
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 49,532 53,197 
     
ดอกเบี้ยคางรับ     
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 2,763 477 
     
หุนกูของบริษัทที่ถือโดย     
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 7,141 14,007 
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 65,639 128,120 
     
ดอกเบี้ยคางจาย     
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 255 221 
- บริษัท ผลติไฟฟาขนอม จํากัด - - 1,794 1,782 

 
                         สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 

 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 ดอกเบี้ยรับ      
 - บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 2,332 7,136 
      
 ดอกเบี้ยจาย     
 - บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 144 595 
 - บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 1,306 5,112 
  - - 1,450 5,707 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
(ฉ)    เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย  หุนกูของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอยและดอกเบี้ยที่เก่ียวของ (ตอ) 

 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2546 

 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 ดอกเบี้ยรับ      
 - บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 2,539 7,729 
      
 ดอกเบี้ยจาย     
 - บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 415 1,293 
 - บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 3,345 11,147 
  - - 3,760 12,440 
 
17 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
 

(ก) บริษัทยอยแหงหนึ่งของกัลฟไดเขาทําสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ณ วันที่ 28 ตุลาคม 
พ.ศ. 2547  

 
(ข) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของกัลฟเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547 ไดมีมติเห็นชอบใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของกัลฟ

เปนจํานวน 1,400 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาตราไวหุนละ 10 บาท หุนที่ออกใหมไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย        
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และในวันเดียวกัน กัลฟไดออกและเรียกชําระคาหุนที่ออกใหมในราคา หุนละ 10 บาท สําหรับ
หุนจดทะเบียนจํานวน 24.30 ลานหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 243 ลานบาท กลุมบริษัทไดซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวน    
การลงทุนเดิม 

  




