
 

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



 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไ รขาดทุนเ ฉพาะบริษัท        
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 งบแสดงการ เปลี่ ยนแปล ง ในสวนของ ผู ถือหุ นรวมแล ะงบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสําหรับงวดเ ก า เ ดือนสิ้ นสุด วันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่แนบมาน้ีของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา  จํา กัด  (มห าชน)  
ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี  สวนข าพเ จ า เ ปนผู รับผิดชอบ 
ในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลสําหรับงวดสามเดอืน
และเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบรษิทั ผลติไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
สอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นจากสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ตามรายงานล ง วันที่  7 พฤศจิกายน พ .ศ .  2548 ซ่ึง ไ ด ร ายงานว าไ มพบ 
สิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินระหวางกาลไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป งบกําไ รขาดทุนรวมแล ะ 
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 และงบแสดงการเปลี่ ยนแปล ง ในสวนของ 
ผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สํ าห รับงวด 
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 
ผูสอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 2807 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 15 6,095,911 8,820,212 2,717,501 2,627,988
เงินลงทุนระยะสั้น

- เงินฝากสถาบันการเงิน 15 1,772,855 675,820 1,130,856 846
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 12 100,066 57,174 103,233 59,290

เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกัน 4
- เงินฝากสถาบันการเงิน 5,503,930 4,360,974 - -
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 26,000 26,000 - -

ลูกหนี้การคา สุทธิ 5, 15 367,294 304,987 - -
ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 12 2,699,080 2,248,700 - -
ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 12, 15 181,298 126,257 242,149 160,083
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย 6 - - 2,247,093 901,594
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน

ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 12 50,000 11,915 100,000 23,830
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 3,692,131 3,836,352 - -
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 15 772,782 540,892 30,911 14,406

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 21,261,347 21,009,283 6,571,743 3,788,037

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด

และเงินลงทุนอ่ืน 12 2,967,904 2,859,357 2,971,144 2,868,297
เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 4

- เงินฝากสถาบันการเงิน 1,040 62,438 - -
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 13,000 26,000 - -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน สุทธิ 12 75,000 125,000 930,000 1,030,000
เงินลงทุนในบริษัทยอย 6 - - 19,402,763 19,948,461
เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 453,735 395,381 - -
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 6 10,871 7,960 5,089,516 4,053,163
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 7 40,168,659 34,749,092 716,024 738,559
สินทรัพยไมมีตัวตน

- คาความนิยม สุทธิ 7 1,031,843 1,082,826 - -
- สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา 316,925 325,067 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน สุทธิ 824,596 607,686 230,094 192,251
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 45,863,573 40,240,807 29,339,541 28,830,731

รวมสินทรัพย 67,124,920 61,250,090 35,911,284 32,618,768

กรรมการ        ……………………………………………………………….
วันที่              ……………………………………………………………….

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 38 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 109,463 - -
เจาหนี้การคา 15 882,352 750,853 - -
เจาหนี้คากอสราง 349,660 2,459,366 - -
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 12 124,930 87,566 - -
เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 12, 15 223,778 55,303 84 2,130
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป สุทธิ 8 2,050,187 3,331,376 - -
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 9 1,632,976 1,317,764 - -
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา    

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 50,000 11,915 - -
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

- ดอกเบ้ียคางจาย 396,217 160,863 - -
- ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 156,522 157,032 - -
- ภาษีเงินไดคางจาย 15 313,419 178,554 - -
- อ่ืนๆ 15 357,827 615,770 96,279 109,601
รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,537,868 9,235,825 96,363 111,731

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 8 17,345,455 15,090,449 - -
หุนกู สุทธิ 9 5,881,240 3,608,948 - -
เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา สุทธิ 75,000 125,000 - -
หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา 6 - - 570,617 492,562
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,814,776 1,075,356 911,982 935,620

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 25,116,471 19,899,753 1,482,599 1,428,182
รวมหนี้สิน 31,654,339 29,135,578 1,578,962 1,539,913

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 38 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 10

ทุนจดทะเบียน 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000

ทุนที่ออกและชําระแลว 5,264,650 5,264,650 5,264,650 5,264,650
สวนเกินมูลคาหุน 10 8,601,300 8,601,300 8,601,300 8,601,300
สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน 47,373                   47,373             47,373                   47,373                       
กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 19,218,420 16,107,740 19,218,420 16,107,740
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 727,456 587,384 762,510 624,896
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   
   ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (91,931) (97,104) (91,931) (97,104)
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 34,297,268 31,041,343 34,332,322 31,078,855
สวนของผูถือหุนสวนนอย 1,173,313 1,073,169 - -
รวมสวนของผูถือหุน 35,470,581 32,114,512 34,332,322 31,078,855

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 67,124,920 61,250,090 35,911,284 32,618,768

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 38 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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, 15 4,489,222 4,166,909 - -
ตนทุนขายและบริการ 12, 15 (2,230,906)                (2,282,801)                - -
กําไรขั้นตน 2,258,316 1,884,108 - -

คาใชจายในการบริหาร 15 (490,897)                   (308,295)                   (106,841)                 (93,082)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายคาใชจายในการพัฒนาโครงการ - (279,759)                   - -
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 1,767,419 1,296,054 (106,841) (93,082)

รายไดอ่ืน
- ดอกเบ้ียรับ 12, 15 190,743 77,209 69,853 29,189
- เงินปนผล - 60,825 - 60,825
- อ่ืนๆ 15 19,398 29,685 37,180 38,921

คาตอบแทนกรรมการ (2,556) (3,023) (1,270) (1,583)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 15 176,149 75,928 - -
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 2,151,153 1,536,678 (1,078) 34,270

สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา - - (94,387) (344,200)
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม
  และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 4,363 18,809 1,497,520 1,194,566
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 2,155,516 1,555,487 1,402,055 884,636

ดอกเบ้ียจาย 12 (375,418)                   (455,486)                   - -
ภาษีเงินได 15 (296,006)                   (148,546)                   - -
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,484,092 951,455 1,402,055 884,636

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 82,037 66,819 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,402,055 884,636 1,402,055 884,636

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 3

กําไรสุทธิสําหรับงวด 2.66 1.68 2.66 1.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 38 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

5



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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, 15 13,706,822 12,098,974 - -
ตนทุนขายและบริการ 12, 15 (6,529,472) (5,973,691) - -
กําไรขั้นตน 7,177,350 6,125,283 - -

คาใชจายในการบริหาร 15 (1,110,879) (854,878) (292,894) (259,287)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายคาใชจายในการพัฒนาโครงการ - (279,759) - -
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 6,066,471 4,990,646 (292,894) (259,287)                  

รายไดอ่ืน
- ดอกเบ้ียรับ 12, 15 520,924 229,711 173,864 92,564
- เงินปนผล 167,417 232,690 167,417 232,690
- อ่ืนๆ 15 119,523 67,695 166,105 109,260

คาตอบแทนกรรมการ (8,243) (9,028) (4,127) (4,718)
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 15 602,600 (307,071) - 52,637
กําไรจากการดําเนินงาน 7,468,692                 5,204,643 210,365                  223,146

สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสีย
ในกิจการรวมคา 6 - - (122,012)                 (344,200)                  

สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม
  และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 6 70,175 37,781 4,966,009 3,344,615
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 7,538,867 5,242,424 5,054,362                3,223,561

ดอกเบ้ียจาย 12 (1,268,357) (1,403,633) - -
ภาษีเงินได 15 (946,679) (404,810) - -
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 5,323,831 3,433,981 5,054,362 3,223,561

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 269,469 210,420 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 5,054,362 3,223,561 5,054,362 3,223,561

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 3

กําไรสุทธิสําหรับงวด 9.60 6.13 9.60 6.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 38 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนทีออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง สํารองสําหรับ  สวนเกินจาก ของบริษัทที สวนของผูถือหุน

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

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที 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
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัททีอยูในตางประเทศ - - - - - - - 5,173 519 - 5,692
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 5,054,362 - - - - 5,054,362
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (1,943,682) - - (169,865) - (2,113,547)
กําไรทียังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดทีมไีวเผือขาย - - - - - - 140,072 - 22 - 140,094
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - 269,468 - 269,468
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2549 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 19,218,420 727,456 (91,931) 1,173,313 - 35,470,581

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที 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
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัททีอยูในตางประเทศ - - - - - - - 24,854 - - 24,854
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 3,223,561 - - - - 3,223,561
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (1,567,488) - - (147,320) - (1,714,808)
กําไร (ขาดทุน) ทียังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดทีมไีวเผือขาย - - - - - - 85,606 - (207) - 85,399
กําไรทีรับรูทีเกิดจากการโอนเปลียนประเภทหลักทรัพย

เผือขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - - - - - - 30 - - - 30
ตัดจําหนายกําไรทีเกิดจากการเปลียนประเภทหลักทรัพย

เผือขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - - - - - - 37,520 - - - 37,520
หุนสามัญ - - - - - - - - 2,090 - 2,090
หุนทุนซือคืน - - 47,373 - (52,169) 52,169 - - - 52,169 99,542
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - 210,420 - 210,420
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 15,238,787 483,043 (140,284) 1,046,674 - 31,071,543

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 38 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนทีออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง สํารองสําหรับ  สวนเกินจาก ของบริษัทที

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

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที 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
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัททีอยูในตางประเทศ - - - - - - - 5,173 - 5,173
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 5,054,362 - - - 5,054,362
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (1,943,682) - - - (1,943,682)
กําไรทียังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดทีมีไวเผือขาย - - - - - - 137,614 - - 137,614
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2549 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 19,218,420 762,510 (91,931) - 34,332,322

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที 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
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัททีอยูในตางประเทศ - - - - - - - 24,854 - 24,854
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 3,223,561 - - - 3,223,561
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (1,567,488) - - - (1,567,488)
กําไรทียังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดทีมีไวเผือขาย - - - - - - 120,247 - - 120,247
หุนทุนซือคืน - - 47,373 - (52,169) 52,169 - - 52,169 99,542
ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 15,238,787 528,398 (140,284) - 30,070,224

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 38 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 5,054,362 3,223,561 5,054,362 3,223,561
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
   - คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,079,116 1,979,302 35,276 32,224

- คาตัดจําหนายคาใชจายในการพัฒนาโครงการ - 279,759 - -
- คาตัดจําหนายขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย
  เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - 41,235 - -
- คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย 376 - - -
- (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึน (279,444) 398,017 - (32,242)

   - กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,408) (3,038) (427) (1,504)
   - เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน (167,417) (232,690) (167,417) (232,690)

- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสีย
  ในกิจการรวมคา 6 - - 122,012 -

     - สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม
  และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 6 (70,175) (37,781) (4,966,009) (3,000,415)

   - สวนของผูถือหุนสวนนอย 269,469 210,420 - -
   - อ่ืนๆ 797 17,159 - -

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 6,885,676 5,875,944 77,797 (11,066)
   การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
     (ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)

- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (1,090,816)                (2,185,059)                - -
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน (537,328)                   (460,989)                   - -

     - ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน (75,323)                    29,675                     (82,065) 10,213
     - วัสดุสํารองคลัง (110,995)                   (340,380)                   - -
     - สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (432,438)                   (268,576)                   (16,505) 23,852
     - สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (104,106)                   (172,186)                   (37,873) (166,209)

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 416,173                    (88,960)                    - -
     - เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 2,426                       1,379                       (2,047) 4,268
     - หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนและหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน (12,749)                    (111,864)                   (17,110) (43,644)
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 4,940,520 2,278,984 (77,803) (182,586)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 38 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อหุนเพ่ิมทุนในกิจการรวมคา 6 - - (1,059,780) (4,520,000)
เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินฝากสถาบันการเงิน (1,140,644) 1,639,779 - 1,446,348                 
เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น (43,133) 107,722 (1,154,177) 59,946
เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนระยะยาว 14,865 39,865 14,865 24,865
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ (8,764,020) (2,488,201) (12,284) (16,587)
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกบริษัทที่เก่ียวของกัน - (499,445) - (473,945)
เงินสดรับจากการรับชําระหนี้เงินใหกูยืมแกกิจการ

ที่เก่ียวของกัน 12 11,915 1,031,023 23,830 1,003,118
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 6 8,910 21,826 4,126,800 4,563,472
เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน 167,417 232,690 167,417 232,690
อ่ืนๆ (2,440)                      (55,708)                    - -
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (9,747,130) 29,551 2,106,671 2,319,907

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในกิจการรวมคา 283,305 360,299 - -
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญในบริษัทยอยของกิจการรวมคา

ในสวนของผูถือหุนสวนนอย - 2,090 - -
เงินสดจายสัญญาเชาทางการเงิน (4,157) (3,100) - -
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุน

ในกิจการรวมคา (11,915) (369,197) - -
เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (109,463) 34,284 - -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินและหุนกู 8, 9 12,722,995 2,309,249 - -
เงินสดจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูและ

หุนกู 8, 9 (223,134) (15,000) - -
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงินและหุนกู 8, 9 (8,517,963) (1,846,597) - -
เงินสดรับจากการขายหุนทุนซื้อคืน - 99,542 - 99,542
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน (2,039,935)                (1,669,494)                (1,939,355) (1,566,775)
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,099,733                 (1,097,924)                (1,939,355)               (1,467,233)                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2,706,877) 1,210,611 89,513 670,088

ยอดคงเหลือตนงวด 8,820,212 1,850,947 2,627,988 845,607
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (17,424)                    (1,410)                      - -
ยอดคงเหลือปลายงวด 6,095,911 3,060,148 2,717,501 1,515,695

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 38 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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
 - เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,416,022 1,255,540 120,211 88,995
 - เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกําหนดภายในสามเดือน 4,679,889 1,804,608 2,597,290 1,426,700

6,095,911 3,060,148 2,717,501 1,515,695

ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
- ดอกเบ้ียจาย 1,278,187 1,162,469 - -
- ภาษีเงินไดจาย 609,286 398,722 - -

รายการที่มิใชเงินสด
- จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลักเบิกใชเปน
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 608,860 255,945 - -
- จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงาน
  ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ 388,025 52,408 - -
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน 487,813 310,984 - -
- จัดประเภทรายการเงินสํารองจายลวงหนา
  ไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 33,868                     - - -
- ซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 4,532                       - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 38 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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1 นโยบายการบัญชี  

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญติั
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการ เ งินห ลัก  คือ  งบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด ไดจัดทําใหเปนรูปแบบที่ ส มบูรณตามประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับ 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอ กําห นดในประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลภาษาไท ย  ในกรณีที่ มี
เน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกันใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสํ าห รับ  
ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 
รายจายที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการแสดง
รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัทมิไดบันทึกภาษีเงินไดคางจายหรือค าง รับสํ าห รับผลต างท าง บัญชี กับ
ทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต คาใชจายภาษีเงินไดจะใชวิธีประมาณการอยางดีที่สุด โดยคาดการณจากอัตราภ าษี เ งินไ ด     
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของรอบปบัญชี คืออัตรารอยละ 15.77 ตอป (พ.ศ. 2548 อตัรารอยละ 11.16 ตอป) 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2548 
 
ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในงวดปจจุบัน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการ ผู จัดการ ใหญขอ งบริษัท เ ม่ือ วันที่  
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 

2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
ขอมูลจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร 
 
 

ประเทศไทย

ประเทศ
สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ประเทศ
ฟลิปปนส

ปรับปรุง
รายการบัญชี
ระหวางกัน งบการเงินรวม

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
รายไดจากการขายและบริการ 4,362,716 - 157,670 (31,164) 4,489,222
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 1,564,326 (94,387) 15,812 (83,696) 1,402,055
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 
รายไดจากการขายและบริการ 3,989,046 - 204,028 (26,165) 4,166,909
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 1,242,469 (344,200)                28,536 (42,169) 884,636

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 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
 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
รายไดจากการขายและบริการ 13,291,554 - 501,969 (86,701) 13,706,822
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 5,235,233 (122,012) 104,733 (163,592) 5,054,362
 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 
รายไดจากการขายและบริการ 11,583,872 - 600,416 (85,314) 12,098,974
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 3,528,718 (344,200) 144,878 (105,835) 3,223,561

 
3 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามจํานวนหุ น 
ที่ออกจําหนายอยูในระหวางงวดหักดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืน (พ .ศ .  2549 จํานวน 526,465,000 หุน แล ะ  พ .ศ .  2548 จํานวน 
525,824,375 หุน) 
 
บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 
 

4 เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 
 
เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
 
บริษัทยอยของบริษัท 
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด แล ะ
บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกู เพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ีย 
ที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงปและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา 
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 8 และ 9) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยทั้งสามแหงมีเงินสํารองเพื่อใชในการจายชาํระคนื
เงินตนและจายดอกเบ้ียเปนจํานวนรวม 1,798 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 760 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่ เ ห ลือ
ของเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 1,815 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 3,024 ลานบาท) เปนยอด
บัญชีซ่ึงตองมีไวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู  อยางไรก็ตาม บริษัทยอยดังกลาวอาจเบิกใชเงินลงทุนที่ใชเปนห ลักประ กันดังกล าว
ไดหากไดรับอนุมัติจากเจาหน้ีเงินกู ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดรับความยินยอมจากเ จ าห น้ี
เงินกูใหนําหนังสือคํ้าประกันธนาคารที่ออกในนามของบริษัทไปวางแทนการสํารองเงินสดทั้งจํานวนในบัญชีหลักประกัน Debt Service 
Reserve Accounts (D/R Accounts) ที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ดังน้ัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 แล ะ วันที่  31 ธันวาคม      
พ.ศ. 2548 บัญชีหลักประกันดังกลาวของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จึงไมมียอดคงเหลือ  

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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4 เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ) 

 
บริษัทยอยของบริษัท (ตอ) 
 
สําหรับเงินสํารองเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับหน้ีสกุลเงินดอลลารสห รั ฐฯ  ที่ ไ ม มีการประกันความเ สี่ ย งจาก             
อัตราแลกเปลี่ยน บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด จะตองสํารองเงินดังกลาวจนกวาเงินสํารองจะครบรอยละ 25 ของยอดหน้ีคงคางทีเ่ปนหน้ี
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือจํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐฯ แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา 
ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดรับความยินยอมจากเจาหน้ีเงินกูในการลดระดับการสํ ารอ ง เ งิน
ในบัญชีหลักประกัน Foreign Exchange Reserve Account (FX Reserve Account) ลงเหลือเพียง 1.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในระหวาง
ไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรฐัฯ ทัง้จํานวน  
ดังน้ัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 บัญชีหลักประกันดังกลาวจึงไมมียอดคงเหลือ (วันที่  31 ธันวาคม  พ .ศ .  2548 จํานวน 1.5  
ลานดอลลารสหรัฐฯ) (หมายเหตุฯ ขอ 8) 
 
บริษัทยอยของบริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) 
 
เงินฝากสถาบันการเงินของกัลฟจํานวน 1,931 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 691 ลานบาท) สวนใหญเปนของบรษิทัยอย
หาแหงของกัลฟ ซ่ึงเปนเงินสํารองภายใตสัญญาเงินกูยืมและสัญญาที่เก่ียวของกับการจัดหาแหลงเงินกูใหมเพือ่ทดแทนแหลงเงนิกูเดิมโดย
การออกหุนกูของกลุมบริษัทยอยสามแหงตามที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 8 และ 9 เงินสํารองเหลาน้ีกันจากรายไดคาขายกระแสไฟฟา 
โดยที่บริษัทยอยทั้งหาแหงดังกลาวสามารถถอนเงินฝากในบัญชีเพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติได เ ม่ือ ได รับอ นุมัติ
จากเจาหน้ีเงินกูแลว ในกรณีที่บริษัทยอยเหลาน้ีอยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟาและยังไมมีรายไดจากการขายกระแสไฟฟา เงินฝาก
สวนใหญจะเปนเงินที่ไดจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและเงินทุนจากผูถือหุนและนําไปใชจายชําระคากอสรางแ ล ะค า ใช จ ายอื่ นๆ 
ของโครงการ โดยบริษัทยอยเหลาน้ีจะเริ่มสํารองเงินที่ใชเปนหลักประกันตามสัญญาเงินกูเม่ือเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 
 

5 ลูกหนี้การคา สุทธิ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหน้ีการคา 367,294 308,322 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,335) - - 
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 367,294 304,987 - - 

 

ยอดลูกหน้ีการคาที่คางชําระเกินกําหนด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สามารถแยกตามอายไุดดังน้ี 
 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 34,197 22,715 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 4,285 35,563 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 21,143 5,566 - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 11,095 7,514 - - 
 70,720 71,358 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,335) - - 
 70,720 68,023 - - 



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

 

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

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 19,402,763 19,948,461 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 453,735 395,381 - - 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 10,871 7,960 5,483,922 4,447,569 
หัก สํารองเผ่ือการดอยคา - - (394,406) (394,406) 
 10,871 7,960 5,089,516 4,053,163 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

 
464,606 

 
403,341 

 
24,492,279 

 
24,001,624 

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

 
70,175 

 
4,966,009 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม (8,910) (5,496,477) 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ 
ของตลาดที่มีไวเผ่ือขายของบริษัทยอย 

 
- 

 
127 

การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา - 1,059,780 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - (38,784) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 464,606 24,492,279 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน พ.ศ. 2549 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
                  (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )   
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 9,220,000 10,356,435 2,743,716 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ผลิตไฟฟา  99.99 4,850,000 6,039,188 2,343,411 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด  ใหบริการรับจาง ซอมแซม  99.99 400,000 1,012,856 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  

74.00 129,500 186,712 88,003 

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

95.00    

EGCO International B.V.I ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 99.99 - 701,092 - 

บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด  
   และบริษัทยอย  

ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 100.00 513,000 500,405 148,585 

   - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด  ผลิตไฟฟา  80.00 424,000 606,075 148,585 

   15,536,500 19,402,763 5,496,477 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 เงินปนผลคางรับในงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลมีจํานวน 2,247 ลานบาท 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
 
บริษัทยอยของบริษัท 
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ไดมีมติใหลดทุน
จดทะเบียนจากหุนสามัญจํานวน 922 ลานหุนซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 922 ลานหุน ซ่ึงมีมูลคาที่ ตราไ ว
หุนละ 5.10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด อยูในระหวางการดําเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ
จากเจาหน้ีของบริษัท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน พ.ศ. 2549 และงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เน่ืองจากงบการ เ งิน
ของบริษัทยอยดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 
 
 

                 



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

 
6.2 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงจัดต้ังในประเทศไทย มีดังตอไปน้ี 

 
  งบการเงินรวม  

   30 กันยายน 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  14.85 200,475 453,735 200,475 395,381 
   200,475 453,735 200,475 395,381 
 
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทไดรับเงินปนผลจากบริษทัรวมเปนจํานวนเงิน 9 ลานบาท 
 

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

   30 กันยายน 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 

รับจางเดิน
เครื่องจักร
โรงไฟฟา 

50.00 1,000 
 
 

10,871 
 
 

1,000 
 
 

7,960 
 
 

   1,000 10,871 1,000 7,960 

 
เงินลงทุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล
โดยวิธีรวมตามสัดสวน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  2548 เ น่ือ งจากงบการ เ งิน
ของกิจการรวมคาดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 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) 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   30 กันยายน พ.ศ. 2549 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 

(เอ็กโก เจดี ) และบริษัทรวมและ
กิจการรวมคา 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 733,841 - 

- บริษัทรวม      
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร  
จํากัด 

ผลิตไฟฟา  29.70    

- กิจการรวมคา      
- บริษัท อมตะ เพาเวอร        

(บางปะกง) จํากดั 
ผลิตไฟฟา  30.00    

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)  
(กัลฟ ) 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 4,171,800 3,967,661 - 

Conal Holdings Corporation (Conal) ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 
 

782,420 
 

36,778 
 

   5,522,627 5,483,922 36,778 
หัก คาเผื่อการดอยคา – สวนไดเสียในกิจการรวมคากัลฟ  - (394,406) - 
   5,522,627 5,089,516 36,778 

 
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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            

บริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 
 

(ง) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงของกัลฟไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 24.7 ล านหุ น ในอัตราหุ นละ             
0.10 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.47 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทยังไมไดจายชําระค าหุ นเพิ่ มเ ติม
ดังกลาว แตไดรับรูเปนหน้ีสินโดยแสดงอยูภายใตหน้ีสินหมุนเวียนอื่นในงบดุลรวม 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 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) 
 
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 (ตอ) 
 
กิจการรวมคากัลฟ (ตอ) 
 
(จ) บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดใน

หมายเหตุฯ ขอ 15) 
 
(ฉ) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 กัลฟไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 306.9 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุนละ 10 บาท            

บริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนรวม 153.5 ลานหุน หรือ 1,535 ลานบาท โดยบรษิทัไดจายชาํระ
คาหุนจํานวน 970 ลานบาทในเดือน กันยายน พ.ศ. 2549 และสวนที่เหลือจํานวน 565 จะจายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 

  
กิจการรวมคาเอ็กโก เจดี 
 
(ก) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดีไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 5 ลานหุน ในอตัราหุนละ  

10 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 
 
(ข) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 กิจการรวมคาของเอ็กโก เจดีไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 5 ลานหุน ในอัตราหุนละ  

15 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 75 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 – สวนไดเสียในกิจการรวมคากัลฟ  - (394,406) - 
   4,462,847 4,053,163 56,002 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
6.4 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา  

 
การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินสุทธิที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการร วมค าในงบการเงินเฉพาะบริษัทสํ าหรับงวดเก าเดือนสิ้ นสุดวันที่  30 กันยายน  
พ.ศ. 2549 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
  พันบาท 
   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ  (492,562) 
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับงวด  (122,012) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ  43,957 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ  (570,617) 

 
มูลคาของหน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคามีดังน้ี 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   30 กันยายน พ.ศ. 2549 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      
Nam Theun 2  Power Company 

Limited 
ผลิตไฟฟา  
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 
 

(570,617) 
 

- 
 

   753,249 (570,617) -  
 
   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) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

6.5 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 

รายละเอียดของสวนแบงในสินทรัพยและหน้ีสินของกิจการรวมคาของกลุมบริษัทซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระห ว างกาล  ณ  วันที่     
30 กันยายน 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 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 

(ยังไมได
ตรวจสอบ) 

พันบาท 
(ตรวจสอบ

แลว)  

พันบาท 
(ยังไมได

ตรวจสอบ) 

พันบาท 
(ตรวจสอบ

แลว)  

พันบาท 
(ยังไมได

ตรวจสอบ) 

พันบาท 
(ตรวจสอบ

แลว)  

พันบาท 
(ยังไมได

ตรวจสอบ) 

พันบาท 
(ตรวจสอบ

แลว)  
งบดุล         

สินทรัพยหมุนเวียน 117,918 146,212 3,091,121 1,630,793 1,005,678 948,406 81,037 56,179 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,054,442 875,865 16,534,235 10,929,197 986,532 1,116,428 2,786,016 1,562,907 
หน้ีสินหมุนเวียน (78,929) (111,156) (1,367,023) (3,401,233) (324,446) (354,185) (198,087) (196,184) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน (359,590) (313,883) (14,725,695) (6,522,295) (495,168) (654,770) (3,239,583) (1,915,464) 

สินทรัพยสุทธ ิ 733,841 597,038 3,532,638 2,636,462 1,172,596 1,055,879 (570,617) (492,562) 

         
สัดสวนการรวมทุน 
      กิจการรวมคา (รอยละ) 

  
50  50  40 
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รายละเอียดของสวนแบงในรายไดและคาใชจายของกิจการรวมคาของกลุมบริษัทซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระหวางกาลมีดังน้ี  
 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
 

 บริษัท เอ็กโกรวมทุน 
และพัฒนา จํากัด 

บริษัท กัลฟอิเล็คตรกิ 
จํากัด (มหาชน) 

Conal Holdings 
Corporation 

Nam Theun 2 Power 
Company Limited 

  งวดสามเดอืน 
พันบาท 

งวดเกาเดอืน 
พันบาท 

งวดสามเดอืน 
พันบาท 

งวดเกาเดอืน 
พันบาท 

งวดสามเดอืน 
พันบาท 

งวดเกาเดอืน 
พันบาท 

งวดสามเดอืน 
พันบาท 

งวดเกาเดอืน 
พันบาท 

         

งบกําไรขาดทุน         
รายไดรวม 87,668 272,053 836,828 2,394,404 177,605 557,158 556 2,298 
คาใชจายรวม (67,045) (135,250) (727,531) (2,558,344) (161,793) (452,425) (94,943) (124,310) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 20,623 136,803 109,297 (163,940) 15,812 104,733 (94,387) (122,012) 

         

สัดสวนการรวมทุน      
      กิจการรวมคา  (รอยละ) 

  
50  

 
50 

  
40 
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สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 
 

 บริษัท เอ็กโกรวมทุน 
และพัฒนา จํากัด 

บริษัท กัลฟอิเล็คตรกิ 
จํากัด (มหาชน) 

Conal Holdings 
Corporation 

Nam Theun 2 Power 
Company Limited 

  งวดสามเดอืน
พันบาท 

งวดเกาเดือน 
พันบาท 

งวดสามเดอืน 
พันบาท 

งวดเกาเดือน 
พันบาท 

งวดสามเดอืน 
พันบาท 

งวดเกาเดือน 
พันบาท 

งวดสามเดอืน 
พันบาท 

งวดเกาเดือน 
พันบาท 

         

งบกําไรขาดทุน         
รายไดรวม 76,982 201,559      818,247   2,200,999 214,892 632,452 2,194 2,194 
คาใชจายรวม (57,607) (189,636) (780,154) (2,259,908) (186,355) (487,574) (346,394) (346,394) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 19,375 11,923 38,093 (58,909) 28,537 144,878 (344,200) (344,200) 

         

สัดสวนการรวมทุน      
      กิจการรวมคา  (รอยละ) 

  
50  

 
50 

  
40 

 
 

 
25 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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7 รายจายฝายทุนและภาระผูกพัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  คาความนิยม    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 พันบาท พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  

30 กันยายน พ .ศ. 2549 
   

ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 34,749,092 1,082,826 738,559 
ซ้ือสินทรัพย 7,517,673 - 13,744 
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย 608,860 - - 
โอนวัสดุสํารองหลักออกจากสินทรัพย (388,025) - - 
ขายสินทรัพย สุทธิ (217,741) - (1,033) 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (1,908,660) (50,840) (35,246) 
การจัดประเภทรายการ (14,755) - - 
กลับรายการคาเผ่ือการดอยคา 2,500 - - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 
ของบริษัททีอ่ยูในตางประเทศ 

 
(180,285) 

 
(143) 

 
- 

ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 40,168,659 1,031,843 716,024 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ไดจดจํานองเพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน
เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามหมายเหตุฯ ขอ 8 และ 9 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนเก่ียวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซ้ืออุปกรณสําหรับโรงไฟฟาที่ ถือ เ ปน
ภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมระหวางกาลเปนจํานวน 142.09 ล านดอลล ารสห รั ฐฯ  0.36 ล านเ ยน 11.88 ล านยู โร 
33.17 ลานสวิสฟรังก และ 1,048.06 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 403.62 ลานบาท (พ.ศ. 2548 จํานวน 27.25 ลานบาท) เกิดจากเงินกูยืมที่ยมืมาโดย เฉพาะ เพื่ อ
สรางโรงไฟฟาใหม และไดบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยในระหวางงวดซ่ึงรวมอยูในรายการซ้ือสินทรัพยในงบการเงินรวมระหวางกาล     
กลุมบริษัทใชอัตราการต้ังขึ้นเปนทุนรอยละ 6.23  ถึงรอยละ 7.84 ในการคํานวณตนทุนที่รวมเปนราคาทุนของสนิทรพัย อตัราการต้ังขึน้เปนทนุ
ดังกลาวเปนอัตราตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงจากเงินกูยืมที่นํามาใชเปนเงินทุนในการกอสรางโรงไฟฟา 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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8 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 

 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท 
สวนของเงินกู ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ   
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 1,705,110 2,653,912 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 13,477 13,948 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 31,048 33,974 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 308,341 636,344 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี  (7,789) (6,802) 

 2,050,187 3,331,376 
 

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ   
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 10,327,982 9,510,264 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 32,867 40,990 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 280,079 340,446 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 7,348,167 5,775,745 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี สุทธิ (643,640) (576,996) 

 17,345,455 15,090,449 
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 19,395,642 18,421,825 

 
เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟาและอุปกรณ
ของบริษัทยอยและกิจการรวมคา นอกจากน้ีบริษัทยอยและกิจการรวมคาตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียทีจ่ะ
ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา (ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 4) อีกทั้งบริษัทยอยและกิจการรวมคาไดโอนสิทธ์ิในการรับเงินจากสัญญาซ้ือขายไฟฟา สญัญาการบํารงุรกัษาหลกั
และกรมธรรมประกันภัยใหกับเจาหน้ีเงินกูตามเงื่อนไขภายใตสัญญา Master Agreements 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549  
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 18,421,825 
การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว 9,822,995 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (8,234,703) 
การจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู (188,558) 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี 173,218 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (417,509) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (181,626) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 19,395,642 



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

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวที่สําคัญเปนการเปลี่ยนแปลงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยและกิจการรวมคาดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 
 
บริษัทยอยของบริษัท 
ในไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่เปนส กุล เ งินดอลล ารสห รั ฐฯ         
ทั้งจํานวนที่มีกับสถาบันการเงินตางประเทศกอนครบกําหนด เปนจํานวนเงิน 78 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทียบเทากับเงินบาทเปนจํานวนเงนิ 
3,222 ลานบาท โดยเสียคาใชจายสําหรับการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวกอนกําหนดจํานวน 5.16 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ 193 ลานบาท 
 
กิจการรวมคากัลฟ 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยสองแหงของกัลฟไดเบิกใชวงเงินกูยืมเพิ่มเติมเปนจํานวนเ งิน
รวมทั้งสิ้น 8,578.59 ลานบาท ซ่ึงเปนวงเงินกูยืมเดิมที่ไดรับจากเจาหน้ี  

 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 
เงินกูยืมระยะยาวที่จายคืนจํานวน 3,473.96 ลานบาท มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 553.03 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
การจัดหาแหลงเงินกูใหมดังกลาว (ตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 9) ดังน้ัน บริษัทยอยทั้งสามแหงจึงไดไถถอนภาระ
คํ้าประกันในที่ดิน อาคาร โรงไฟฟาและอุปกรณของโรงไฟฟาซ่ึงไดนําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวดังกล าว
จากกลุมเจาหน้ีเดิม และไดนําไปวางเปนหลักประกันกับกลุมเจาหน้ีใหมภายใตสัญญาที่เก่ียวของกับการออกหุนกูตามที่กลาวใน
หมายเหตุฯ ขอ 9 

 
กิจการรวมคา Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) 
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 NTPC ไดเบิกใชวงเงินกูยืมเปนจํานวนเงิน 12.58 ล านดอลล ารสห รั ฐฯ  
เทียบเทากับเงินบาทเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,150.69 ลานบาท ซ่ึงเปนวงเงินกูยืมเดิมที่ไดรับจากเจาหน้ี 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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หุนกูเปนเงินกูยืมสกุลเงินบาทของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัท มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท 
   
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,641,453 1,317,764 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกูรอตัดบัญชี (8,477) - 
 1,632,976 1,317,764 
   
หุนกู สุทธิ 5,901,998 3,608,948 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกูรอตัดบัญชี (20,758) - 
 5,881,240 3,608,948 
รวมหุนกู สุทธิ 7,514,216 4,926,712 

 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549  
ราคาตามบัญชีตนงวด 4,926,712 
การออกหุนกู 2,900,000 
การจายคืนหุนกู (283,260) 
เงินสดจายคาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกู (34,576) 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกู 5,340 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 7,514,216 

 
บริษัทยอยของบริษัท 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 หุนกูของบริษัทยอยแหงหน่ึงจํานวน 4,693 ลานบาท เปนหุ นกูที่ มีห ลักประ กัน โดยบริษัท ยอ ย
ตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปซ่ึงเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา 
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 4) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพยและสัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 8) 

 
กิจการรวมคากัลฟ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกัลฟเม่ือวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 ไดอนุมั ติ ใหบริษัท ยอยสามแห งขอ ง กัลฟ  ซ่ึง ไ ดแ ก           
บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ทาํการจัดการ
ทางการเงินใหมโดยการออกหุนกูเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกูไปชําระคืนหน้ีสินระยะยาวที่มีอยูกับกลุมเจาหน้ีเดิม และยั ง ไ ด
อนุมัติใหกัลฟ และบริษัทยอยทั้งสามแหงของกัลฟดังกลาวเขาลงนามในสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการทางการเงินดังกล าว           
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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กิจการรวมคากัลฟ (ตอ) 
เม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟ ไดแก บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดลงนามในขอกําหนดวาดวย
สิท ธิแ ล ะหน าที่ ขอ ง ผู อ อกหุ นกู แ ล ะ ผู ถือหุ 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 เพื่อตกลงที่จะชํ าระค า เ สียห ายที่ เ กิดขึ้ น 
ทั้งหมดใหกับ Depfa Bank Plc. ในกรณีหุนกูถูกเรียกชําระคืนกอนกําหนดเน่ืองมาจากกรณีผิดนัดสัญญา ทั้งน้ี ในวันเดียวกันบริษัทยอย
ทั้งสองแหงของกัลฟ ไดแก บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ไดเขารวมลงนาม
ในสัญญา Indemnity Guarantee กับ Depfa Bank Plc. เพื่อตกลงที่จะรวมคํ้าประกันหน้ีของบริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
 
สําหรับหุนกูที่ออกจําหนาย น้ันเปนหุ นกูประ เภทที่ มีการค้ํ าประ กันอย าง ไม มี เ งื่ อ นไขแล ะไมส ามารถเพิกถอนได  โดย             
บริษัท กัลฟโคเจนเนอเรชั่น จํากัด เปนผูออกหุนกูจํานวน 2,900 ลานบาท แบงเปน 3 ชุด และไดจําหนายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
- หุนกูมีผูคํ้าประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ชุดที่หน่ึงจํานวน 870 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2552 มีอัตราดอกเบ้ีย           

รอยละ 5.87 ตอป  
- หุนกูมีผูคํ้าประกันชนิดทยอยชําระคนืเงินตน 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  
 

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 บริษัทยอยทั้งสามแหงดังกลาวขางตนของกัลฟ 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  
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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กิจการรวมคากัลฟ (ตอ) 
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 าระคืนเ 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 ตามลาํดับ ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทยอยทั้ งสามแห งตกลงที่ จะแปลงหน้ีเงินกู สกุลเงินบาท
จํานวนรอยละ 80 เปนเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และแปลงอัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบ้ียสกุลเงินบาทคงที่  เ ปนอัตราดอกเ บ้ีย 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ คงที่ สัญญาแตละฉบับดังกลาวมีระยะเวลา 3, 5 และ 10 ป โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่เขาทําสัญญา 

 
10 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน  

 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 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) เงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุ นล ะ  1.50 บาทตอหุ น สํ าห รับหุ 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)  

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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11 เงินปนผลจาย (ตอ) 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดํ า เ นินงาน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2549 ในอัตราหุนละ 2 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิน้ 
1,053 ลานบาท เงินปนผลระหวางกาลน้ีไดจายใหแกผูถือหุนแลวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 นอกจากน้ี ในระห ว าง ไ ตรมาสที่ ส าม
ของป พ.ศ. 2549 บริษัทไดบันทึกกลับรายการเงินปนผลคางจายที่เปนของผูลงทุนตางประเทศ ซ่ึงไมสามารถใชสิทธิในการรับเงินปนผล
จํานวน 30 ลานบาท (พ.ศ. 2548 จํานวน 10 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 
 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดคาขายไฟฟา     
- ผูถือหุนใหญ 3,725,633 11,264,096 - - 

 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดคาขายไฟฟา     
- ผูถือหุนใหญ 3,441,300 9,917,039 - - 
 

รายไดคาขายไฟฟาคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  
 

ทั้งน้ี รายไดคาขายไฟฟาสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ไ ด รวมสวนที่ ไ ด รับชดเ ชย            
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินประมาณ 202 ลานบาทและ 652 ลานบาท ตามลําดับ (สํ าห รับงวดสามเดือน
และเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 เปนจํานวน 206 ลานบาท และ 552 ลานบาท ตามลําดับ) 



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

 
(ข) รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย 

 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดการใหบริการ     
- ผูถือหุนใหญ 16,314 41,715 - - 
     
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย     
- ผูถือหุนใหญ 114,002 270,279 - - 

 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดการใหบริการ     
- ผูถือหุนใหญ 13,079 27,258 - - 
     
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย     
- ผูถือหุนใหญ 94,497 185,083 - - 
 
รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจายคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
 

(ค) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 30 กันยายน  

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

30 กันยายน  
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 2,699,080 2,248,700 - - 
 



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

 
(ค) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 
ยอดลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกันที่คางชําระเกินกําหนด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
สามารถวิเคราะหตามอายุไดดังน้ี 
 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 12,311 - - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 1,164 2,186 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 1,353 - - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 4,726 2,736 - - 
 19,554 4,922 - - 

     
เจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 124,930 87,566 - - 
 

(ง) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 30 กันยายน  

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

30 กันยายน  
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 16,228 6,166 - 6,166 
- บริษัทยอย 5,271 6,358 38,572 7,877 
- กิจการรวมคา  159,799 113,733 203,577 146,040 
 181,298 126,257 242,149 160,083 

     
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน     
- บริษัทยอย 2,616 4,546 84 2,130 
- กิจการรวมคา  221,162 50,757 - - 
 223,778 55,303 84 2,130 

 



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

 
(จ) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 30 กันยายน  

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

30 กันยายน  
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 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกันสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2549 

พันบาท 
พ.ศ. 2549 
พันบาท 

   
บริษัทยอย    
ยอดคงเหลือตนงวด - 780,000 
เงินใหกูยืมเพิ่มขึ้น - - 
เงินใหกูยืมลดลง - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - 780,000 

   
กิจการรวมคา   
ยอดคงเหลือตนงวด 136,915 273,830 
เงินใหกูยืมเพิ่มขึ้น - - 
เงินใหกูยืมลดลง (11,915) (23,830) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 125,000 250,000 
 



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

 
(ฉ) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอยและดอกเบี้ยที่เก่ียวของ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 30 กันยายน  

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

30 กันยายน  
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินลงทุนในหุนกู     
- บริษัทยอย - - 39,095 41,928 
     
ดอกเบ้ียคางรับ     
- บริษัทยอย - - 2,169 388 

 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัทยอย - - 1,831 5,707 
     

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัทยอย - - 2,100 6,463 
     
เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอยไดแสดงรวมอยูในเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน พ.ศ. 2549 มูลคาคงเหลอื
ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและระยะเวลา
ครบกําหนดมีดังตอไปน้ี 

 
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา 

สกุลเงินตรา 
ตางประเทศที่ซือ้ 

มูลคาคงเหลือ 
ตามสัญญา (ลาน) 

 
อัตราคงที่ตามสัญญา 

 
ระยะเวลาตามสัญญา 

สกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 25.36 37.31 ถึง 39.79 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 11 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 9 เม.ย. พ.ศ. 2551 
สกุลเงินบาท สกุลเงินยูโร 10.82 51.38 ถึง 53.45 บาทตอยูโร 11 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 14 ม.ค. พ.ศ. 2551 
สกุลเงินบาท สกุลเงินสวิสฟรังก 30.46 34.04 ถึง 36.80 บาทตอฟรังก 11 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 14 ม.ค. พ.ศ. 2551 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินยูโร 1.19 1.27 ถึง 1.33 ดอลลารสหรัฐฯ ตอยูโร 20 ม.ค. พ.ศ. 2548 –15 พ.ย. พ.ศ. 2549 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินสวิสฟรังก 3.08 1.14 ถึง 1.25 ฟรังกตอดอลลารสหรัฐฯ 20 ม.ค. พ.ศ. 2548 –15 พ.ย. พ.ศ. 2549 

 
(ข) มูลคายุติธรรม 

 
หุนกู 
 
มูลคายุติธรรมของหุนกูที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่คํานวณโดยใชอัตราเฉลี่ยสุดทายที่ทําการซ้ือขายในตล าดหุ นกู ไ ท ย  ณ  วันที่             
30 กันยายน พ.ศ. 2549  
 
มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของหุนกู ณ วันที่ในงบดุล มีดังตอไปน้ี 

 
  30 กันยายน  พ.ศ. 2549 
  งบการเงินรวม 
   มูลคาตามสัญญา 

พันบาท 
มูลคายุติธรรม  

พันบาท 
     
หุนกู   2,900,000 2,985,126 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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13 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 

 
กิจการรวมคากัลฟ (ตอ) 
 
(ข) มูลคายุติธรรม (ตอ) 
 

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

 30 กันยายน พ .ศ. 2549 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 
  
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียลวงหนาที่เปนกําไร 47,955 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปนขาดทุน (1,439) 

 
14 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา 

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

ใหแกบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 559 ลานบาท 
 
(ข) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Counter Guarantee และ Standby Letters of Credit ที่ อ อกใน

นามของบริษัทเพื่อบริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,673 ลานบาท 
 
(ค) บริษัทมีการบริหารภาระผูกพันใหเปนไปตามห ลักเ กณฑบรรษัท ภิบาลที่ ดี  (Good Corporate Governance) โดยบริษัท

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

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

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยสัญญามีมูลคารวมทั้งสิ้น 762 ลานบาท (ซ่ึงเปนราคากอนปรับดัชนีราคาผูบริ โภค ) 
สัญญาดังกลาวมีอายุ 8 ป เริ่มต้ังแตวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

(จ) เม่ือวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดเขาทําสัญญาจางทําถังนํ้ามันกับบริษัท โกลบอล เอ็นจิเนียริง่ 
โซลูชั่นส จํากัด  โดยสัญญามีมูลคารวมทั้งสิ้น 70 ลานบาท สัญญาดังกลาวมีอายุ  255 วัน เริ่มต้ังแตวันที่ 9  กันยายน พ.ศ. 2549  
ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 สัญญามีมูลคาคงเหลือทั้งสิ้น 70 ลานบาท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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14 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา (ตอ) 

 
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนาของกิจการรวมคา 

 
(ฉ) เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดเขาทําสัญญา  Construction Contract Change Order No. 

CCCO: 001 002 003 และ 004 กับผูรับเหมารายหน่ึง สําหรับการกอสรางสถานีไฟฟายอย ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
สวนขยายของทอนํ้าทิ้ง และสถานีวัดระดับกาซ ตามลําดับ โดยสัญญามีมูลคาทั้งสิ้น 304.71 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2549 สัญญามีมูลคาคงเหลือทั้งสิ้น 129 ลานบาท 

 
(ช) เม่ือวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงขอ ง กัลฟ ไ ด เ ข าทํ าสัญญา  PTT & GPG Service Agreement กับ  

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สําหรับการกอสรางทอกาซยอย สัญญาดังกลาวมีมูลคาทั้งสิ้นจํานวน 104.50 ลานบาท ณ วันที่     
30 กันยายน พ.ศ. 2549 ยอดคงเหลือตามสัญญามีมูลคา 104.50 ลานบาท 

 
15  หนวยงานที่ยกเลิก 
 

ในระหวางไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีหนวยงานที่ยกเลิกดังตอไปน้ี 
 
-  บริษัท ตรัง ไบโอแมส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกิจการรวมคากัลฟ จดทะเบียนและดําเนินกิจการในประเทศไทย โดยบริษทัยอย

ดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549  
-  Northern Mindanoa Power Corporation (NMPC) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกิจการรวมคา Conal จดทะเบียนและดําเนินกิจการ ใน

ประเทศฟลิปปนส การยกเลิกหนวยงานดังกลาวเปนไปตามสัญญาการซ้ือขายไฟฟากับ National Power Corporation (NPC) 
 
สินทรัพยและหน้ีสินของหนวยงานที่ถูกยกเลิกแสดงในงบดุลรวมดวยมูลค าที่ คาดว าจะได รับแ ล ะจะตอ งจ ายชํ าระ  ตามลํ า ดับ 
โดยสินทรัพย หน้ีสินและผลการดําเนินงานของหนวยงานที่ยกเลิกมีดังน้ี 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ตรัง ไบโอแมส  NMPC งบการเงินรวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
สินทรัพย     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 119 14,517 14,636 
เงินลงทุนระยะสั้น – เงินฝากสถาบันการเงิน - 327,461 327,461 
ลูกหน้ีการคา - 9,154 9,154 
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน - 65 65 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - 2,429 2,429 

รวมสินทรัพย  119 353,626 353,745 
    

หนี้สิน    
เจาหน้ีการคา - 696 696 
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน - 11,667 11,667 
ภาษีเงินไดคางจาย - 2,724 2,724 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 70 467 537 

รวมหนี้สิน 70 15,554 15,624 
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15  หนวยงานที่ยกเลิก (ตอ) 
 

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
 

 ตรัง ไบโอแมส  NMPC งบการเงินรวม  
 งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  
       
รายไดจากการขายและบริการ - - 940 17,557 940 17,557 
ตนทุนขายและบริการ - - 2 (711) 2 (711) 
กําไรขั้นตน - - 942 16,846 942 16,846 
คาใชจายในการขายและบริการ (180) (182) (482) (5,735) (662) (5,917) 
 (180) (182) 460 11,111 280 10,929 
รายไดอ่ืน       

- ดอกเบี้ยรับ - 1 3,270 10,272 3,270 10,273 
- อ่ืนๆ  - - 116 2,440 116 2,440 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน - - (18,672) (17,346) (18,672) (17,346) 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (180) (181) (14,826) 6,477 (15,006) 6,296 
ภาษีเงินได - - 656 (4,350) 656 (4,350) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด (180) (181) (14,170) 2,127 (14,350) 1,946 
       
 

16 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 
เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินของบริษัท 
 
สัญญาซื้อขายหุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีมติใหบริษัทเขาทําสัญญาซ้ือขายหุนสามัญของบริษัท บีแอลซีพ ีเพาเวอร 
จํากัด (บีแอลซีพี) จากบริษัท CLP Power (BLCP) Limited (CLP - BLCP) ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited และให
เสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
ดังน้ัน เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษัทไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนสามัญของบีแอลซีพี กับ CLP - BLCP เ พื่ อ ซ้ือหุ นขอ ง 
บีแอลซีพีในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว เปนจํานวนเงินรวม 6,645 ลานบาท ซ่ึงไดรวมคาหุนสามัญเพิ่มทนุ
ของบีแอลซีพีจํานวนเงิน 2,000 ลานบาท เทียบเทาเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนจํานวนเงิน 54.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ที่เรียกชําระเพิ่มเติม
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยที่บริษัททดรองจายคาหุนเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวใหกับ CLP - BLCP เพื่อนําไปชําระคาหุนเพิม่ทนุ 
ทั้งน้ี การซ้ือขายดังกลาวจะเสร็จสมบูรณเม่ือมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนตามที่กําหนดไวในสัญญาดังกล าวโดยครบถวนแล ะ
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 
ภายใตสัญญาซ้ือขายหุนสามัญดังกลาวและสัญญาเงินกูโครงการบีแอลซีพี ในป พ.ศ. 2550 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองชํ าระค าหุ น
เพิ่มทุนของบีแอลซีพีตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนจํานวนเงิน 93.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในกรณีที่บีแอลซีพีเรียกชําระ เพิ่ มทุน
กอนที่เงื่อนไขบังคับกอนจะมีผลสมบูรณ บริษัทจะทดรองจายคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหกับ CLP - BLCP เพื่อนําไปชําระคาหุนเพิม่ทนุ ซ่ึง
ถาหาก CLP-BLCP ไมสามารถโอนหุนใหกับบริษัทได CLP - BLCP จะชําระคืนเงินทดรองจายทั้งหมดพรอมกับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
8 ตอป 
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16 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ตอ) 
 

เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินของกิจการรวมคา 
 
สัญญาเงินกูยืม  
กิจการรวมคากัลฟไดเขาลงนามในสัญญาเงินกูกับบริษัทแล ะ ผู ร วมทุนอีกรายห น่ึง  คือ  Electric Power Development Company 
Limited เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ตามลําดับ เพื่อกูยืมเงินจากบริษัทและ ผู ร วมทุนรายล ะ 
100 ลานบาท โดยเงินกูมีอายุ 5 ป และมีระยะเวลาปลอดชําระคืนเงินตน 2 ป มีอัตราดอกเบ้ียที่ MLR ลบดวยอัตราคงที่ กิจการรวมคา
กัลฟมีภาระชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน โดยจะเริ่มตนชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียงวดแรกในวันที่  31 มีนาคม  พ .ศ . 
2552 และ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ตามลําดับ 
 
 

 
 




