
 

 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร 
ขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัทและ      
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบมาน้ีของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปน      
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได 
ความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่
กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการ    
แสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่           
31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของกลุมบริษัทและของบริษัท ตามลําดับ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม  
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสัณห เชื้อพานิช 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051  
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
 



  

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงิ ที  ินสดและรายการเ ยบเทาเงนสด 5 2,688,294,662       1,730,769,987        1,596,409,755       771,787,368          

เงิ ุ ั้นนลงทนระยะส 6

- เงิ ั งินนฝากสถาบนการเ 1,697,681,724       2,263,086,838        1,088,583,721       1,664,238,178       

- หลั ั   ลกทรพยในความตองการของต าด 232,242,286          520,371,530          171,223,726          481,157,557          

เงิ ุ ั้ ี่   ั ันนลงทนระยะสนทใชเปนหลกประก 7

- เงิ ั งินนฝากสถาบนการเ 5,116,367,743       6,453,363,026        -                         -                         

- หลั ั   ลกทรพยในความตองการของต าด 1,234,354,006       599,618,644          -                         -                         

ลู ี้ า สุ ิกหนการค ทธ 8 300,916,286          313,126,937          -                         -                         

ลู ี้  ิ ี่ ี่ ข ันกหนการคากจการทเกยว องก 28 2,058,353,736       1,331,680,537        - -                         

เงิ   ั ิษั นปนผลคางรบจากบร ทยอย -                         - 1,846,359,243       1,198,651,785       

ลู ี้กิ ี่ ี่ ข ันกหน จการทเกยว องก 28 60,351,726            56,922,021            34,260,443            50,265,993            

วั ุสํ ัง สุ ิสด ารองคล ทธ 9 3,436,470,177       2,878,128,572        -                         -                         

สิ ั  ุ วี ื่นนทรพยหมนเ ยนอ 28 284,794,949          357,863,696          34,978,632            30,681,411            

รวมสิ ั  ุ วีนทรพยหมนเ ยน 17,109,827,295      16,504,931,788      4,771,815,520       4,196,782,292       

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด

และเงิ ุ ื่นนลงทนอ 10 2,721,444,881       3,301,033,617        2,727,696,993       3,345,842,131       

เงิ ุ ี่   ั ันนลงทนระยะยาวทใชเปนหลกประก 7

- เงิ ั งินนฝากสถาบนการเ 1,016,570,061       1,517,742,847        -                         -                         

- หลั ั   ลกทรพยในความตองการของต าด 52,000,000            1,383,074,768        -                         -                         

เงิ กูยื กิ ี่ ี่ ข ัน สุ ินให มระยะยาวแก จการทเกยว องก ทธ 28 671,930,676          32,490,000            846,930,676          32,490,000            

เงิ ุ ริษั นลงทนในบ ทยอย 11 -                         493,258                15,139,665,256      15,805,338,336      

เงิ ุ ริษั นลงทนในบ ทรวม 11 390,914,094          338,008,946          -                         -                         

ส  ี ิ  คา สุ ิวนไดเสยในกจการรวม ทธ 11 7,192,140             30,968,202            4,030,919,828       3,201,547,887       

ท่ีดิน ละอุ ณ สุ ิอาคารแ ปกร ทธ 12 31,283,164,366      31,543,404,888      747,248,867          793,534,131          

ค า ิ  สุ ิาคว มนยม ทธ 13 1,158,532,024       1,289,033,352        -                         -                         

สิ ั   ุ วี ื่น สุ ินทรพยไมหมนเ ยนอ ทธ 14 654,775,880          495,437,416          27,725,719            49,865,604            

รวมสิ ั   ุ วีนทรพยไมหมนเ ยน 37,956,524,122      39,931,687,294      23,520,187,339      23,228,618,089      

รวมสิ ั นทรพย 55,066,351,417      56,436,619,082      28,292,002,859      27,425,400,381      

แทนกรรมการ  ……………………………………………………………….

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 61 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เงิ บิ ิ ั ี งิ ูยื ั้ ั งินนเ กเกนบญชและเ นก มระยะสนจากสถาบนการเ 75,000,000            319,695,900          -                         -                         

เจ ี้ าาหนการค 475,572,404          541,240,286          -                         -                         

เจ ี้  ิ ี่ ี่ ข ันาหนการคากจการทเกยว องก 28 155,859,931          75,566,776            -                         -                         

เจ ี้กิ ี่ ี่ ข ันาหน จการทเกยว องก 28 29,489,350            16,709,196            92,681                 37,753                 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     

  และหุ ูท่ีถึ ํ ํ ึ่  สุ ินก งกาหนดชาระภายในหนงป ทธ 16, 17 3,400,078,411       5,677,962,956        -                         1,400,650,000       

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา  

ท่ีถึ ํ ํ ึ่ งกาหนดชาระภายในหนงป 15 50,000,000            50,000,000            -                         -

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

- ี้  ดอกเบยคางจาย 28 151,936,725          160,660,260          -                         21,797,223            

- ีมู  ิ่  ภาษ ลคาเพมคางจาย 251,645,627          154,439,356          - -                         

- ี ิ ดค ภาษเงนไ างจาย 230,017,821          127,132,000          -                         -                         

- อืน่ๆ 448,899,797          409,991,483          122,402,594          105,942,966          

รวมหนี้สิ ุ วีนหมนเ ยน 5,268,500,066       7,533,398,213        122,495,275          1,528,427,942       

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงิ ูยื ั งิน สุ ินก มระยะยาวจากสถาบนการเ ทธ 16 15,431,101,852      16,450,328,892      -                         -                         

หุ ู สุ ินก ทธ 17 4,926,846,523       5,559,274,603        -                         -                         

เงิ ูยื ูร ทุ ิ  คา สุ ินก มระยะยาวจากผ วม นในกจการรวม ทธ 15 125,000,000          175,000,000          -                         -                         

หน้ีสิ ม ุ วี ื่นนไ หมนเ ยนอ 211,967,268          17,581,614            -                         -                         

รวมหนี้สิ ม ุ วีนไ หมนเ ยน 20,694,915,643      22,202,185,109      -                         -                         

รวมหน้ีสิน 25,963,415,709      29,735,583,322      122,495,275          1,528,427,942       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 61 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุ รื ุนนเ อนห 18
ทุ บีนจดทะเ ยน 5,300,000,000       5,300,000,000        5,300,000,000       5,300,000,000       

ทุนท่ี ล ํ ลวออกแ ะชาระแ 5,264,650,000       5,264,650,000        5,264,650,000       5,264,650,000       

ส กิ ู  ุนวนเ นมลคาห 18 8,601,300,000       8,601,300,000        8,601,300,000       8,601,300,000       

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

- สํ า หารองต มกฎ มาย 19 530,000,000          530,000,000          530,000,000          530,000,000          

- สํ ํ ั ุ ุ ื้ ืนารองสาหรบหนทนซอค 52,169,276            -                         52,169,276            -                         

ยังไม จัได ดสรร 13,530,545,410      10,474,834,519      13,530,545,410      10,474,834,519      

กําไรท่ียังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

  ในหลั ั   ล ี่มี  ื่กทรพยในความตองการของต าดท ไวเผอขาย 359,887,106          1,206,631,950        408,150,340          1,261,160,586       

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   

  ของบริษั ี่ ู  ศททอยในตางประเท (165,138,166)         (182,803,390)         (165,138,166)         (182,803,390)         

รวมส องผูถื ุ ริษั วนข อหนบ ทใหญ 28,173,413,626      25,894,613,079      28,221,676,860      25,949,141,715      

ส องผูถื ุ  วนข อหนสวนนอย 20 981,691,358          858,591,957          -                         -                         
รวมส ูถื ุนวนของผ อห 29,155,104,984      26,753,205,036      28,221,676,860      25,949,141,715      

หัก หุ ุ ื้ ืนนทนซอค (52,169,276)           (52,169,276)           (52,169,276)           (52,169,276)           

รวมส ูถื ุน สุ ิวนของผ อห ทธ 29,102,935,708      26,701,035,760      28,169,507,584      25,896,972,439      

รวมหน้ีสิ ะส ูถื ุน นแล วนของผ อห 55,066,351,417      56,436,619,082      28,292,002,859      27,425,400,381      

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 61 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได

รายได ล ิจากการขายแ ะบรการ 28 15,619,522,030      15,377,946,042      -                         -                         

ต ุ รินทนขายและบ การ 28 (7,592,661,519)      (6,016,517,135)       -                         -                         
กํ รขั้ นาไ นต 8,026,860,511       9,361,428,907        -                         -                         

ค จ ิาใช ายในการบรหาร 28 (1,275,985,210)      (1,084,656,185)       (396,833,166)         (398,246,032)         
กํ ร ุน ิ ราไ  (ขาดท ) จากการขายและบรกา 6,750,875,301       8,276,772,722        (396,833,166)         (398,246,032)         

รายไดอื่น

- ี้ ับดอกเบยร 28 297,328,054          290,510,273          93,536,339            51,004,726            

- เงิ  ลนปนผ 475,214,682          479,866,774          475,214,682          479,800,206          

- อืน่ๆ 79,221,026            127,828,790          112,295,489          79,949,939            

รายการขาดทุ  านจากการดอยค 12, 14 34,220,274            (170,481,405)         -                         (66,132,951)           

คาตอบแทนกรรมการ 24 (21,829,251)           (21,757,823)           (17,499,939)           (18,404,823)           

กํ ร ุน ั แ เปลี่าไ  (ขาดท ) จากอตรา ลก ยน 67,103,820            707,214,785          (15,222,981)           -                         
กําไ ํ ิรจากการดาเนนงาน 7,682,133,906       9,689,954,116        251,490,424          127,971,065          

สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทยอย    

  บริษั  ิ  คาทรวมและกจการรวม 11 28,635,828            (545,482,321)         4,462,601,416       6,001,183,311       
กํ รก เบี้  ภ ี ิ ดาไ อนดอก ยจายและ าษเงนไ 7,710,769,734       9,144,471,795        4,714,091,840       6,129,154,376       

ดอกเบี้ ยจาย 28 (2,219,929,424)      (2,631,117,287)       (52,266,543)           (135,212,943)         

ภาษี ิ ดเงนไ 26 (596,578,876)         (216,588,719)         -                         -                         
กํ รสุ ิก  ูถื ุ  าไ ทธ อนสวนของผ อหนสวนนอย 4,894,261,434       6,296,765,789        4,661,825,297       5,993,941,433       

กํ ุ ิ ูถื ุ  าไรสทธของผ อหนสวนนอย 20 232,436,137          302,824,356          -                         -                         
กํ รสุ ิสํ ั าไ ทธ าหรบป 21 4,661,825,297       5,993,941,433        4,661,825,297       5,993,941,433       

กํ รต ุ ั้ ื้  าไ อหนขนพนฐาน 22

กํ   องผูถื ุ  าไรกอนสวนข อหนสวนนอย 9.32                    11.99                   8.88                    11.41                   

กํ ุ ิ ูถื ุ  าไรสทธของผ อหนสวนนอย 0.44                    0.58                    - -
กํ ุ ิสํ ั าไรสทธ าหรบป 8.88                    11.41                   8.88                    11.41                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 61 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

งบการเงินรวม 

 ทุนที่ออกและชําระ
แลว  สวนเกินมูลคาหุน  สํารองตามกฎหมาย

 สํารองสําหรับหุน
ทุนซื้อคืน  กําไรสะสม

 สวนเกินจากการตี
มูลคายุติธรรม

 ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน
ของบริษัทที่อยูใน

ตางประเทศ
 สวนของผูถือหุน

สวนนอย  หุนทุนซื้อคืน  รวม
หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 5,264,650,000         8,601,300,000       530,000,000           - 10,474,834,519       1,206,631,950         (182,803,390)          858,591,957           (52,169,276)            26,701,035,760       

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ -                           -                          -                           - -                           -                           17,665,224             312,489                 -                           17,977,713             
กําไรสุทธิสําหรับป -                           -                          -                           52,169,276             4,661,825,297         -                           -                           -                           -                           4,713,994,573         
สํารองสําหรับหุนทุนซื้อคืน -                           -                          -                           - (52,169,276)            - - - - (52,169,276)            
เงินปนผลจาย 23 -                           -                          -                           - (1,553,945,130)        -                           -                           (109,652,400)          -                           (1,663,597,530)        
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน -                           

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย -                           -                          -                           - -                           (846,744,844)          -                           3,175                     -                           (846,741,669)          
สวนของผูถือหุนสวนนอย 20 -                           -                          -                           - -                           -                           -                           232,436,137           -                           232,436,137           
ยอดยกไปปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 5,264,650,000         8,601,300,000       530,000,000           52,169,276             13,530,545,410       359,887,106           (165,138,166)          981,691,358           (52,169,276)            29,102,935,708       

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 5,264,650,000         8,601,300,000       530,000,000           - 5,769,104,168         185,797,319           (75,249,744)            724,297,144           (52,169,276)            20,947,729,611       

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - (107,553,646)          801,782                 - (106,751,864)          
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - 5,993,941,433         - - - - 5,993,941,433         
เงินปนผลจาย 23 - - - - (1,288,211,082)        - - (181,593,895)          - (1,469,804,977)        
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - 1,020,834,631         - 97,993                   - 1,020,932,624         
หุนสามัญ 20 -                           - - - - - - 12,164,577             - 12,164,577             
สวนของผูถือหุนสวนนอย 20 - - - - - - - 302,824,356           - 302,824,356           
ยอดยกไปปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 5,264,650,000         8,601,300,000       530,000,000           -                           10,474,834,519       1,206,631,950         (182,803,390)          858,591,957           (52,169,276)            26,701,035,760       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ทุนที่ออกและ
ชําระแลว  สวนเกินมูลคาหุน

 สํารองสําหรับหุน
ทุนซื้อคืน  สํารองตามกฎหมาย  กําไรสะสม

 สวนเกินจากการตี 
มูลคายุติธรรม

 ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน
ของบริษัทที่อยูใน

ตางประเทศ  หุนทุนซื้อคืน  รวม
หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 5,264,650,000       8,601,300,000         -                           530,000,000           10,474,834,519       1,261,160,586         (182,803,390)          (52,169,276)            25,896,972,439       

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ -                          -                           -                           -                           -                           -                           17,665,224             -                           17,665,224             
กําไรสุทธิสําหรับป -                          -                           52,169,276             -                           4,661,825,297         -                           -                           -                           4,713,994,573         
สํารองสําหรับหุนทุนซื้อคืน -                          -                           -                           -                           (52,169,276)            -                           -                           -                           (52,169,276)            
เงินปนผลจาย 23 -                          -                           -                           -                           (1,553,945,130)        -                           -                           -                           (1,553,945,130)        
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน -                           

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย -                          -                           -                           -                           -                           (853,010,246)          -                           -                           (853,010,246)          
ยอดยกไปปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 5,264,650,000       8,601,300,000         52,169,276             530,000,000           13,530,545,410       408,150,340           (165,138,166)          (52,169,276)            28,169,507,584       

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 5,264,650,000       8,601,300,000         - 530,000,000           5,769,104,168         249,931,927           (75,249,744)            (52,169,276)            20,287,567,075       

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - (107,553,646)          - (107,553,646)          
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - 5,993,941,433         - - - 5,993,941,433         
เงินปนผลจาย 23 - - - - (1,288,211,082)        - - - (1,288,211,082)        
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - 1,011,228,659         - - 1,011,228,659         
ยอดยกไปปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 5,264,650,000       8,601,300,000         -                           530,000,000           10,474,834,519       1,261,160,586         (182,803,390)          (52,169,276)            25,896,972,439       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กํ ุ ิสํ ั าไรสทธ าหรบป 4,661,825,297       5,993,941,433        4,661,825,297       5,993,941,433       

รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

  - ค ื่ ล  ั ํ   า ิาเสอมราคาแ ะคาตดจาหนายคาคว มนยม 2,528,919,794       3,067,815,537        53,010,216            64,985,183            

- ุ  า รายการขาดทนจากการดอยค 12, 14 (34,220,274)           170,481,405 - 66,132,951

- ุ ั ํ   า ิขาดทนจากการตดจาหนายคาคว มนยม 13 43,286,192            - - -

- ุ ั ํ   จ ัรายการขาดทนจากการตดจาหนายคาใช ายในการพฒนาโครงการ 76,920,966            147,454,328          - -

- ตั ํ  ี้สูญดจาหนายหน 22,960,494            -                         -                         -                         

  - ค ื่ ั ุสํ ั  ัยาเผอวสด ารองคลงลาสม 12,165,128            28,726,924            - -

  - (กํ ร ุ ั แ เปลี่ ี่ยั ม ิ ึ้นาไ ) ขาดทนจากอตรา ลก ยนท งไ เกดข (71,952,827)           (718,716,365)         14,857,812            -

- (กํ ร ุ ี่ดิน ละอุ ณาไ ) ขาดทนจากการขายท อาคารแ ปกร 3,533,216             (3,492,700)             944,372                (478,995)               

  - เงิ  ั ิษั ื่นนปนผลรบจากบร ทอ (475,214,682)         (479,800,206)         (475,214,682)         (479,800,206)         

  - สวนแบงผล (กําไร) ขาดทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม 

     และกิจการรวมคา 11 (28,635,828)           545,482,321          (4,462,601,416)      (6,001,183,311)      

  - ส องผูถื ุ  วนข อหนสวนนอย 20 232,436,137          302,824,356          -                         -                         

  - อืน่ๆ (4,301,625)            7,623,413              - -

  กระแ ิ  ี่ ป ิ ั  ี้สิ ํ ิสเงนสดกอนการเปลยนแ ลงของสนทรพยและหน นดาเนนงาน 6,967,721,988       9,062,340,446        (207,178,401)         (356,402,945)         

  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

    (ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)

- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลั ันกประก 2,481,526,063       70,306,139            -                         -                         

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวข ันองก (708,136,550)         362,031,049          -                         -                         

- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 5,193,258             (45,750,911)           48,838,493            (38,549,272)           

- วัสดุสํารองคลัง (485,119,227)         (1,964,717,481)       -                         -                         

- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (105,914,010)         (66,072,517)           (37,130,176)           847,455                

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 32,394,708            35,466,489            22,099,887            34,240,970            

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ ข ันยว องก 200,581,826          (250,986,960)         -                         -                         

- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (33,458,774)           11,671,295            54,929                 37,753                 

- หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 179,400,742          47,066,208            (5,836,620)            (13,681,795)           

- หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 66,000                 9,143,391              -                         -                         
กระแ ิ ด  ิ ํ ิสเงนสดไ มา (ใชไป) จากกจกรรมดาเนนงาน 8,534,256,024       7,270,497,148        (179,151,888)         (373,507,834)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 61 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงิ  ื่ ื้ ิษั   สุ ิ ิ ี่ นสดจายเพอซอบร ทยอย ทธจากเงนสดทไดมา -                         (93,658,578)           -                         -

เงิ ั ุ ริษั นสดรบจากการลดทนของบ ทยอย -                         -                         -                         100,000,000

เงิ ุ ริษั  ล ิ  คานลงทนในบ ทยอยแ ะกจการรวม 11 -                         (92,614,136)           (882,020,000)         (172,470,346)         

เงิ ซื้อ จํ  ิ ุ ั้น สุ ินสดจากการ ( ) าหนายเงนลงทนระยะส , ทธ 812,203,120          (1,842,758,990)       889,265,698          (1,614,178,498)      

เงิ ซื้อ จํ  ิ ุ สุ ินสดจากการ ( ) าหนายเงนลงทนระยะยาว, ทธ (230,283,668)         5,057,676              (230,283,668)         (32,972,661)           

เงิ  ุ ิ ื่ ื้ ี่ดิน ละอุ ณนสดจายสทธเพอซอท อาคารแ ปกร (2,149,604,956)      (785,694,474)         (7,629,324)            (16,543,023)           

เงิ      นจายลวงหนาคากอสราง -                         (34,387,633)           -                         -                         

เงิ กูยื ิ  กกิ ี่ ี่ ข ันนให มและเงนทดรองจายแ จการทเกยว องก (755,693,489)         (21,091,376)           (929,298,489)         -

เงิ ั ํ ี้ ิ กูยื กกิ  คานสดจากการรบชาระหนเงนให มแ จการรวม 50,000,000            - 100,000,000          -

เงิ  ื่ ุ ริษั  ิ  คานสดจายเพอลงทนในบ ทยอยของกจการรวม (158,951,200)         -                         -                         -                         

เงิ  ั ิษั  ล ิ  คานปนผลรบจากบร ทยอยแ ะกจการรวม 11 - - 4,542,621,476       3,858,774,219       

เงิ  ั ิษั ื่นนปนผลรบจากบร ทอ 475,214,682          479,800,206          475,214,682          479,800,206          

อืน่ๆ (17,293,030)           453,092                -                         -
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (1,974,408,541)      (2,384,894,213)       3,957,870,375       2,602,409,897       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญในสวนของ

ผูถื ุ  อหนสวนนอย 20 -                         12,164,577            - -

เงิ  ั  ินนสดจายจากสญญาเชาทางการเง (1,281,087)            -                         -                         -                         

เงิ ับ จ สุ ิ ิ ูยื ั้นนสดร  ( าย) ทธจากเงนก มระยะส (244,687,540)         (166,827,632)         - -

เงินสดจายสุทธิจากเงินกูยืมระยะสั้นจาก

ผูร ทุ ิ  คาวม นในกจการรวม 15 -                         (250,000,000)         - -

เงิ ั ิ ูยื ั งินนสดรบจากเงนก มระยะยาวจากสถาบนการเ 16 2,073,514,068       3,319,797,052        - -
เงินสดจายเพ่ือชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบั งิ ุ ูนการเ นและหนก 16, 17 (5,861,602,257)      (6,798,536,013)       (1,400,650,000)      (1,295,000,000)      

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุน
ในกิ  คาจการรวม 50,000,000            - - -

เงินสดจายเพ่ือชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุน
ในกิ  คาจการรวม 15 (50,000,000)           (50,000,000)           - -

เงิ    ผูถื ุนนปนผลจายใหแก อห 23 (1,571,312,994)      (1,479,044,078)       (1,553,446,100)      (1,287,476,944)      

เงิ  ื่ ิ  ิ ี่ ี่ ข ันนสดจายเพอเงนทดรองจายจากกจการทเกยว องก -                         (3,982,400)             - -
เงิ ุ ิ  ในกิ ั ินนสดสทธใชไป จกรรมจดหาเง (5,605,369,810)      (5,416,428,494)       (2,954,096,100)      (2,582,476,944)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 61 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงิ ะรายก ี ท ิ ิ่ ึ้น สุ ินสดแล ารเทยบเ าเงนสดเพมข  (ลดลง) ทธ 954,477,673          (530,825,559)         824,622,387          (353,574,881)         

ยอดคงเหลื  อตนป 1,730,769,987       2,274,707,433        771,787,368          1,125,362,249       

ผล ี่ ป ั แ เปลี่กระทบของการเปลยนแ ลงอตรา ลก ยน 3,047,002             (13,111,887)           -                         -                         
ยอดคงเหลือปลายป 2,688,294,662       1,730,769,987        1,596,409,755       771,787,368          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน 811,419,326          1,501,208,960        120,451,185          200,159,481          

 - เงินลงทุนระยะสั้นท่ีครบกําหนดภายในสามเดือน 1,876,875,336       229,561,027          1,475,958,570       571,627,887          
2,688,294,662       1,730,769,987        1,596,409,755       771,787,368          

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

ดอกเบี้ยจาย 2,167,566,958       2,627,323,359        21,037,519            153,960,581          

ภาษีเงินไดจาย 258,490,436          23,840,439            -                         -                         

รายการท่ีมิใชเงินสด

ซื้อบริษัทยอย -                         317,902,000          -                         -                         

ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน 25,414,944            9,307,276              -                         -                         

จดัประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลัก

เบิ   ี่ดิน  ุ ณกใชเปนท อาคาร และอปกร 12 350,990,173 - -                         -                         

จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักท่ีไมไดใชงาน

ออกจากที่ดิน ละอุ ณอาคารแ ปกร 12 437,169,030 - -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 61 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

10                      



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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1 ขอมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังน้ี      
ชั้น 15 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  
 
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม      
และกิจการรวมคาวาเปน “กลุมบริษัท” 
 
การประกอบการธุรกิจของกลุมบริษัท คือการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหกับหนวยงานรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
 
กลุมบริษัทมีการดําเนินงานในสองประเทศและมีพนักงานจํานวน 916 คน (พ.ศ. 2546 จํานวน  885 คน) 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543   
ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535  กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตนกอนวันถือปฏิบัติแลวตั้งแตปพ.ศ. 2546 
 
หลักการบัญชีที่กลุมบริษัทใชอาจแตกตางไปจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซ่ึงใชในประเทศอื่น ดังน้ันงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทจึงจัดทําข้ึนโดยมิไดมีจุดประสงคที่จะแสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดใหสอดคลองกับหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปท่ีกําหนดไวในประเทศอื่น ทั้งน้ีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนสําหรับผูที่เขาใจหลักการ
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน       
ยกเวนเร่ืองที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนด    
สมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน    
ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจาก
ตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาตัวเลขประมาณการไดจัดทําข้ึนดวยความเขาใจที่ดีที่สุดในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบัน 
 
ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอมูลในปปจจุบัน 
 
เพื่อความสะดวกของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จึงไดมีการแปลงบการเงินเปนภาษาอังกฤษจากงบการเงิน      
ที่จัดทําเปนภาษาไทย 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 บัญชีกลุมบรษิัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 

2.2.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน บริษัทยอยดังกลาวไดนํามารวมใน
การจัดทํางบการเงินรวม ในการประเมินวากลุมบริษัทยังควบคุมกิจการอื่นใดไดหรือไมน้ันใหพิจารณาวากลุมบริษัทมีสิทธิในการออก
เสียงซ่ึงมีผลอยางสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือมีสิทธิออกเสียงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตหรือไม 
 
กลุมบริษัทรวมบริษัทยอยตั้งแตวันที่ไดรับอํานาจควบคุมและเลิกรวมเมื่ออํานาจควบคุมหมดไป การไดมาซึ่งบริษัทยอยบันทึกบัญชี
ดวยวิธีซ้ือ ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่สงมอบใหในการไดมา มูลคาของหุนที่ออกใหหรือ
หน้ีสินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่ไดมา และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรงกับการไดมานั้น ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยที่สูงกวา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยจะบันทึกเปนคาความนิยม (หมายเหตุฯ ขอ 2.9.1 อธิบายนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
คาความนิยม) สําหรับรายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลจากรายการ
ระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุมบริษัทจะถูกตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงซ่ึงกลุมบริษัท
จะไมสามารถไดรับคืนตนทุนที่เสียไป กลุมบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยใหสอดคลองกับนโยบายของกลุมบริษัท 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
รายชื่อของบริษัทยอยของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายไปซึ่งบริษัทยอยไดเปดเผยไวใน       
หมายเหตุฯ ขอ 11 
 

2.2.2 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสียซ่ึงตามวิธีสวนไดเสียดังกลาว สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุม
บริษัทภายหลังจากที่บริษัทรวมไดเขามาเปนสวนหน่ึงของกลุมบริษัทจะถูกบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนของกลุมบริษัท สวน
เปลี่ยนแปลงในสํารองสวนเกินทุนภายหลังการไดมาจะบันทึกไวในสวนของสํารองสวนเกินทุน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
การ ไดมาจะปรับปรุงกับตนทุนของเงินลงทุน บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ดังน้ันรายการกําไร
หรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมถูกตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมน้ัน เวน
แตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงซ่ึงมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมถึง        
คาความนิยมที่ไดมา (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) กลุมบริษัทตองไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไปหากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัท
ในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม เวนแตกลุมบริษัทมีภาระหน้ีหรือตองจายชําระ
หน้ีแทนบริษัทรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
รายชื่อของบริษัทรวมไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ขอ 11 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 บัญชีกลุมบรษิัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

2.2.3 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการที่ควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ซ่ึงเปนวิธีที่กลุมบริษัทรวม     
สวนแบงรายได คาใชจาย สินทรัพย หน้ีสินและกระแสเงินสดของกิจการรวมคาแตละรายการในงบการเงินรวม  กลุมบริษัทรับรู    
สวนของกลุมบริษัทเกี่ยวกับรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากการขายสินทรัพยจากกลุมบริษัทใหกับกิจการรวมคาเฉพาะสวนที่
เปนสวนไดเสียของผูรวมคาอื่น กลุมบริษัทตองไมรับรูสวนแบงของตนเกี่ยวกับรายการซื้อสินทรัพยจากกิจการรวมคาจนกวา         
กลุมบริษัทจะขายตอสินทรัพยน้ันใหกับบุคคลอิสระอื่น อยางไรก็ดี เม่ือมีรายการขาดทุนจากการซื้อสินทรัพยโดยกิจการรวมคา   
กลุมบริษัทตองรับรูทันทีเม่ือมีหลักฐานแสดงวามูลคาสินทรัพยที่จะไดรับลดลงหรือเม่ือสินทรัพยสุทธิเกิดการดอยคาข้ึน  
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
รายชื่อของกิจการรวมคาไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ขอ 11 
 

2.3 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทแสดงคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท 
 
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดข้ึนใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและ   
แปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล     
รายการกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยหรือหน้ีสินที่เปน 
ตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน  หน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งไดมีการปองกันความเสี่ยงโดยสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศแปลงคาโดยใชอัตราตามสัญญา 
 
ผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพยทางการเงินอื่นซ่ึงวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรม ใหรวมผลตางดังกลาว
เปนรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุน สวนผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่
ถือไวเผ่ือขายใหรวมไวในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมซ่ึงเปนสวนหน่ึงที่อยูในสวนของผูถือหุน 
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2.3 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ (ตอ) 
 
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย      
ในระหวางป รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคาที่เกิดจากการ
แปลงคาของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศไดรวมไปยังสวนของผูถือหุน เม่ือมีการจําหนายงานตางประเทศนั้นแสดงผลสะสม
ของผลตางจากการแปลงคาทั้งหมดดังกลาวเปนสวนหน่ึงของกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายงานตางประเทศนั้น 
 
คาความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการไดมาซึ่งหนวยงานตางประเทศ จะถือเปนสินทรัพยหรือหน้ีสินของ    
หนวยงานตางประเทศและแปลงคาโดยใชอัตราปด  
 

2.4 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา และลูกหน้ีการคา    
กิจการที่เกี่ยวของกัน  หน้ีสินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเจาหนี้การคา เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืม 
และหุนกู  นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 
 
กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย  
เครื่องมือที่ใชสวนใหญประกอบดวย สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย     
ซ่ึงไมไดมีการรับรูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ทําสัญญา  
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย  ผลตางที่จะไดรับหรือตองจาย
ชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของคาใชจายดอกเบี้ยทันทีที่เกิดรายการ   
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียทําเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ย  ผลตางที่จะไดรับหรือตองจายชําระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของคาใชจายดอกเบี้ย
ทันทีที่เกิดรายการ  ดังน้ัน กําไรและขาดทุนจึงนํามาหักลางกันเพื่อการเสนอรายงานและจะไมรับรูในงบการเงินรวม 
 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงกลุมบริษัทเปนคูสัญญาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 27 
 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงอยูในงบดุลที่ราคาทุน ในการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะส้ันอื่นที่มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือสูงและมีอายุคงเหลือนับแต
วันออกตราสารจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลาสามเดือนหรือต่ํากวาและเงินเบิกเกินบัญชี 
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2.6 ลูกหนี้การคา 
 
ลูกหน้ีการคาแสดงดวยมูลคาตามใบแจงหน้ี หักดวยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินป    
การคํานวณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญใชผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจาก      
ลูกหน้ีการคา หน้ีสูญที่เกิดข้ึนในระหวางปตัดเปนคาใชจายเม่ือสามารถระบุได  
 

2.7 วัสดุสํารองคลัง 
 
วัสดุสํารองคลังแสดงดวยราคาทุนหักสํารองคาวัสดุสํารองคลังลาสมัย ราคาทุนของวัสดุสํารองคลังคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่   
วัสดุสํารองคลังแยกประเภทไดเปนวัสดุสํารองหลักและวัสดุสํารองทั่วไป วัสดุสํารองหลักเปนวัสดุที่ใชสําหรับอุปกรณเฉพาะใน       
โรงไฟฟา  และวัสดุสํารองทั่วไปใชกับอุปกรณอื่นทั่วไป 
 
การตั้งสํารองสําหรับวัสดุสํารองหลักจะคํานวณจากยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปของวัสดุสํารองหลักหารดวยจํานวนปที่คงเหลืออยู      
ตามอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ยกเวนวัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งปซ่ึง
จะไมมีการตั้งสํารองเผ่ือการลาสมัยและเสื่อมคุณภาพแตจะมีการพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซ่ึงคํานวณจากมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชวัสดุสํารองหลักน้ัน  หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายวัสดุสํารองหลักน้ันหักดวย 
ตนทุนจากการจําหนายวัสดุสํารองหลักน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  ซ่ึงในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  
ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน   
 
การตั้งสํารองสําหรับวัสดุสํารองทั่วไปจะตั้งสํารองโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะหอายุของวัสดุ 
 

2.8 เงินลงทุนท่ัวไป 
 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาออกเปน        
สามประเภทคือ เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด เงินลงทุนเผ่ือขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทเปนไปตามเปาหมายการลงทุนที่
ฝายบริหารตองการ  เม่ือไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ันฝายบริหารกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและ 
ทบทวนการจัดประเภทเปนปกติอยางสม่ําเสมอ  เงินลงทุนที่มีเวลาครบกําหนดซึ่งผูบริหารต้ังใจแนวแนและมีความสามารถถือไวจน
ครบกําหนดถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนดและแสดงรวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตเปนเงินลงทุนที่จะ
ครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันที่ในงบดุลจึงจะแสดงไวในสินทรัพยหมุนเวียน  เงินลงทุนที่จะถือไวโดยที่ไมระบุชวงเวลาที่จะ
ถือไวและอาจขายเมื่อตองการเสริมสภาพคลองหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผ่ือขายและ
แสดงรวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตฝายบริหารแสดงเจตจํานงเพื่อถือเงินลงทุนน้ันไวนอยกวา 12 เดือนนับตั้งแตวันที่ใน  
งบดุล หรือเวนแตฝายบริหารมีความจําเปนที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนในการดําเนินงานจึงจะแสดงรวมอยูในสินทรัพยหมุนเวียน    
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไป 
 
การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกขอมูล ณ วันที่ซ้ือขายซ่ึงเปนวันที่กลุมบริษัทตกลงที่จะซ้ือหรือขายเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ใหรวมถึงตนทุนการจัดทํารายการดวย  เงินลงทุนเผ่ือขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม  เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบ
กําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากการ 
เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดมูลคาตามราคาเสนอ
ซ้ือที่อางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย ผลสะสมของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะ  
นําไปรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเม่ือขายเงินลงทุนเผ่ือขายหรือเกิดการดอยคา โดยแสดงเปนรายการกําไรและรายการขาดทุนจากเงิน
ลงทุน 
 
เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
 

16 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.8 เงินลงทุนท่ัวไป (ตอ) 
 
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเม่ือมีขอบงชี้วาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดข้ึน  ถาราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ     
บริษัท 
 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนน้ันจะ
บันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท เม่ือเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดยีวกนัไดมี
การจําหนายออกไปเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของราคาตามบัญชี
จากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 
 

2.9 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

2.9.1 คาความนิยม 
 

คาความนิยมแสดงถึงสวนของตนทุนการไดมามีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของ       
บริษัทยอยหรือกิจการรวมคา  ณ วันที่ไดมาซึ่งบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา  คาความนิยมที่ไดรับจากการไดบริษัทยอยหรือกิจการ
รวมคาแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลรวม  คาความนิยมจะตัดจําหนายโดยประมาณการเปนเสนตรงตลอดอายุการให
ประโยชน  ฝายบริหารเปนผูกําหนดประมาณอายุการใหประโยชนของคาความนิยมซ่ึงจะมีผลกระทบตอบริษัท ณ เวลาที่ไดมาโดย
พิจารณาปจจัยตางๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเติบโตและปจจัยอื่นในบริษัทยอยและกิจการรวมคาที่ไดมา  
 
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาของกลุมบริษัทใหตัดจําหนายภายในระยะเวลา 3.5 ปถึง 20 ป 
 
ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัทจะพิจารณาทบทวนวามีขอบงชี้ของการดอยคาหรือไม  เม่ือมีขอบงชี้แสดงชัดเจนวา
อาจเกิดการดอยคาข้ึน  กลุมบริษัทก็จะประเมินวามูลคาของคาความนิยมจะไดรับคืนเต็มจํานวนหรือไม  กลุมบริษัทจะปรับลดราคา
ตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน 

 
2.9.2 คาใชจายในการพัฒนาโครงการ 
 

คาใชจายในการพัฒนาโครงการรับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดข้ึน ตนทุนที่เกิดข้ึนของการพัฒนาโครงการรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตน       
เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จในการประเมินความเปนไปไดทั้งทางพาณิชยกรรมและ           
ทางเทคโนโลยี และบันทึกในจํานวนไมเกินตนทุนที่สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ สวนรายจายการพัฒนาอื่นรับรูเปนคาใชจาย
เม่ือเกิดข้ึน  ตนทุนการพัฒนาโครงการที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยในงวดถัดไป การทยอย
ตัดจําหนายตนทุนการพัฒนาโครงการที่บันทึกเปนสินทรัพยจะเร่ิมตนเม่ือเร่ิมใชในการผลิตเพื่อพาณิชยกรรมโดยตัดจําหนายดวยวิธี
เสนตรงตลอดอายุโรงไฟฟา 
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2.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน  โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม 
 
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย       
ดังตอไปน้ี  ยกเวนที่ดินซ่ึงมีอายุการใชงานไมจํากัด 
 จํานวนป 
โรงไฟฟา 15, 18, 20 และ 21 

โรงผลิตนํ้าประปาและทอสงนํ้าประปา 30 

อาคารและสิ่งปลูกสราง 10 และ 20  

สถานียอยและระบบสงพลังงานไฟฟา 20 และ 21  

เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและบํารุงรักษา 5 

เครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตง และอุปกรณคอมพิวเตอร 3, 5 และ 10  

ยานพาหนะ 5  

 
วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งป จะบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยเม่ือมีการเบิกใชเพื่อการซอมบํารุงรักษาหลัก    
และตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของวัสดุสํารองหลักดังกลาว  สวนวัสดุสํารองหลักที่ถูกเปลี่ยนแทน 
จากการซอมบํารุงรักษาหลักจะถูกถอดออกจากสินทรัพยและบันทึกเปนวัสดุสํารองคลังดวยราคาตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแทน 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น  ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนอยาง
สําคัญจะถูกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กลุมบริษัทจะ
ไดรับจากสินทรัพยน้ันเพิ่มข้ึนจากมาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมของสินทรัพยที่เคยประเมินไวตั้งแตเม่ือไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาว  
การปรับปรุงหลักจะถูกตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ   
 
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี  และรวมไวในกําไร
จากการดําเนินงาน  
 
ตนทุนดอกเบี้ยสําหรับการกูยืมเพื่อเปนเงินทุนในการกอสรางเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของตนทุน
ของสินทรัพยตลอดชวงเวลาที่จะสรางใหเสร็จและเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืม
ประกอบดวย 
• ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมระยะยาว  
• จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เกี่ยวกับการจัดการกูยืม และ 
• ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายที่เปนเงินตราตางประเทศใหรับรูไดไมเกินตนทุนดอกเบ้ีย             

ที่เสมือนหน่ึงเปนการจายใหกับเงินกูในประเทศตามอัตราที่เปนอยูในสกุลเงินบาท 
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2.11 เงินกูยืม 
 

เงินกูยืมรับรูเม่ือเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ไดรับซ่ึงสุทธิจากตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดข้ึน เงินกูยืมวัดมูลคาใน
เวลาตอมาดวยราคาทุนตัดจําหนายดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (สุทธิจากตนทุนการจัดทํารายการ)     
เม่ือเทียบกับมูลคาที่จายชําระคืนหน้ีสินจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทตลอดระยะเวลาการกูยืม 

 
2.12 ภาษีเงินได 
 

กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฏากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัทมิได
บันทึกภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต 

 
2.13 ผลประโยชนพนักงาน 
 

กลุมบริษัทดําเนินการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพยของกองทุน      
แยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจาก     
ทั้งพนักงานและกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ  เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร    
ขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

 
2.14 หุนทุนซ้ือคืน 

 
หุนทุนซ้ือคืนแสดงในงบดุลดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด  หากราคาขายของหุนทุนซ้ือคืนสูงกวา
ราคาซื้อหุนทุนซ้ือคืนใหรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืน และหากราคาขายของหุนทุนซ้ือคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุนซ้ือคืน
ใหนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากกําไรสะสม 

 
2.15 การรับรูรายได 

 
รายไดจากการขายรับรูเม่ือมีการสงมอบกระแสไฟฟาและลูกคายอมรับการสงมอบน้ันแลว รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุทธิจาก   
ภาษีขายและสวนลด  รายการขายที่เกิดข้ึนระหวางกลุมบริษัทไดตัดบัญชีแลวเพื่อจัดทํางบการเงินรวม 
 
การรับรูรายไดของงานกอสรางอางอิงตามสัดสวนความสําเร็จของงานที่ทําเสร็จเทียบเปนสัดสวนกับประมาณการตนทุนทั้งส้ินที่คาดวา  
จะใชสําหรับแตละสัญญา รายไดจากการใหบริการอื่นๆ รับรูเปนรายไดเม่ือไดใหบริการแกลูกคาแลวตามสัญญาหรือไดออกใบแจงหน้ี
แลว 
 
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ 
 
รายไดเงินปนผลรับรูเม่ือเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลน้ัน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.16 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะเปนโดย
ทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปน     
บริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมความถึง บริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิ     
ออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท 
รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวและกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการ  กลุมบริษัทคํานึงถึงเน้ือหาของความสัมพันธ 
มากกวารูปแบบทางกฎหมาย  
 

2.17 การจายเงินปนผล 
 

เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล  

 
2.18 รายงานขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําข้ึนโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซ่ึงจําแนกขอมูลทางการเงินตามสวนงานภูมิศาสตร  

 
3 งบกระแสเงินสด 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน แสดงรวมอยูในงบกระแสเงินสดในสวนของกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน  เน่ืองจากเงินสดรับจากการขายกระแสไฟฟาจําเปนตองนําไปสํารองเปนเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใช
เปนหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 
 ประเทศไทย ประเทศฟลิปปนส งบการเงินรวม 
 บาท บาท บาท 
    
รายไดจากการขายและบริการ 14,902,330,021 717,192,009 15,619,522,030 
ตนทุนขายและบริการ (7,364,148,319) (228,513,200) (7,592,661,519) 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 7,538,181,702 488,678,809 8,026,860,511 
คาใชจายในการบริหาร (1,182,390,106) (115,424,355) (1,297,814,461) 
การกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา 34,220,274 - 34,220,274 
รายไดอื่น 813,778,591 37,985,171 851,763,762 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 73,783,466 (6,679,646) 67,103,820 
กําไรจากการดําเนินงาน 7,277,573,927 404,559,979 7,682,133,906 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 28,635,828 - 28,635,828 
ดอกเบี้ยจาย (2,146,654,996) (73,274,428) (2,219,929,424) 
กําไรกอนภาษีเงินได 5,159,554,759 331,285,551 5,490,840,310 
ภาษีเงินได (460,306,303) (136,272,573) (596,578,876) 
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,699,248,456 195,012,978 4,894,261,434 
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 94,281,454 138,154,683 232,436,137 
กําไรสุทธิ 4,604,967,002 56,858,295 4,661,825,297 
   
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน 53,105,459,059 1,960,892,358 55,066,351,417 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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4    ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร (ตอ) 
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 
 ประเทศไทย ประเทศฟลิปปนส งบการเงินรวม 
 บาท บาท บาท 
    
รายไดจากการขายและบริการ 14,485,608,916 892,337,126 15,377,946,042
ตนทุนขายและบริการ (5,780,686,344) (235,830,791) (6,016,517,135)
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 8,704,922,572 656,506,335 9,361,428,907
คาใชจายในการบริหาร (991,404,688) (115,009,320) (1,106,414,008)
รายการขาดทุนจากการดอยคา (170,481,405) - (170,481,405)
รายไดอื่น 853,601,526 44,604,311 898,205,837
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 738,034,428 (30,819,643) 707,214,785
กําไรจากการดําเนินงาน 9,134,672,433 555,281,683 9,689,954,116
สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (545,482,321) - (545,482,321)
ดอกเบี้ยจาย (2,546,850,379) (84,266,908) (2,631,117,287)
กําไรกอนภาษีเงินได 6,042,339,733 471,014,775 6,513,354,508
ภาษีเงินได (159,017,326) (57,571,393) (216,588,719)
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 5,883,322,407 413,443,382 6,296,765,789
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 72,833,339 229,991,017 302,824,356
กําไรสุทธิ 5,810,489,068 183,452,365 5,993,941,433
    
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน 54,275,446,684 2,161,172,398 56,436,619,082
 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 1.75 ตอป (พ.ศ. 2546 อัตราดอกเบี้ย  
รอยละ 0.25 ถึงรอยละ 3.75 ตอป)  และเงินฝากสถาบันการเงินประเภทจายคืนเม่ือทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยูที่รอยละ 0.25 
ถึงรอยละ 4 ตอป (พ.ศ. 2546 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.5 ถึงรอยละ 3.9 ตอป)  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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6 เงินลงทุนระยะสั้น 
 
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 

 
เงินฝากสถาบันการเงิน 
 
เงินฝากสถาบันการเงินของกลุมบริษัทสวนใหญประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เงินลงทุนดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 4 ตอป (พ.ศ. 2546  
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.5 ถึงรอยละ 3.9 ตอป) 
 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 บาท บาท บาท บาท 
หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารหนี้ 220,815,684 508,895,498 159,797,124 469,681,525 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 11,426,602 11,476,032 11,426,602 11,476,032 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 232,242,286 520,371,530 171,223,726 481,157,557 
 

7 เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 
 
บริษัทยอยของบริษัท 
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ตามเงื่อนไขที่
กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกูเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงป และเปน     
เงินฝากเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
บริษัทยอยทั้งสองแหงมีเงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนจํานวนรวม  2,084 ลานบาท (พ.ศ. 2546 จํานวน 
4,137 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 2,804 ลานบาท (พ.ศ. 2546 
จํานวน 2,033 ลานบาท)  เปนยอดบัญชีซ่ึงตองมีไวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู  อยางไรก็ตาม  เงินลงทุนที่ใชเปนหลักประกันดังกลาว
สามารถเบิกใชไดหลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหนี้แลว  ในระหวางปน้ี บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดรับความยินยอมจากเจาหนี้เงินกู
ใหนําหนังสือค้ําประกันธนาคารที่ออกในนามของบริษัทไปวางแทนการสํารองเงินสดบางสวนในบัญชีหลักประกัน Debt Service 
Reserve Account (D/R Account) ทั้งที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และสกุลเงินบาท  
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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7 เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ) 
 
บริษัทยอยของบริษัท (ตอ) 
 
นอกจากนี้ บริษัทยอยทั้งสองแหงยังตองสํารองเงินซ่ึงกันจากรายไดคาไฟฟาเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับหน้ี    
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจนกวาเงินสํารองจะครบรอยละ 25 ของยอดหนี้คงคาง   
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือจํานวน 103 ลานดอลลารสหรัฐฯ แลวแตจํานวนใดจะ
ต่ํากวา ในระหวางปน้ี บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัดไดรับความยินยอมจากเจาหนี้เงินกูในการยกเลิกการสํารองเงินในบัญชี
หลักประกัน Foreign Exchange Reserve Account (FX Reserve Account)  ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ยอดคงเหลือ
ของบัญชีเงินสํารองนี้จํานวนทั้งส้ิน 26 ลานดอลลารสหรัฐฯ จึงเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัดเทานั้น 
 
บริษัทยอยของกัลฟ   
 
เงินฝากสถาบันการเงินของกัลฟจํานวน 1,006 ลานบาทเปนของบริษัทยอยหาแหง ซ่ึงไดวางไวเปนหลักประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขที่
กําหนดในสัญญาเงินกู  อยางไรก็ตาม บริษัทยอยทั้งหาแหงดังกลาวสามารถถอนเงินฝากในบัญชีเพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามปกติได อยางไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทยอยสองแหงยังอยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟาจึงยังไมมีรายไดจากการขายกระแสไฟฟา  
ดังน้ัน บริษัทยอยทั้งสองจะสํารองเงินตามสัญญาเงินกูเม่ือเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย 

 
เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันเหลานี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.5 ถึงรอยละ 2.33 
ตอปสําหรับเงินฝากสกุลเงินตราตางประเทศ (พ.ศ. 2546 อัตรารอยละ 0.9 ถึงรอยละ 2.26 ตอป) และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25  
ถึงรอยละ 6.5 ตอปสําหรับเงินฝากสกุลเงินบาท (พ.ศ. 2546 อัตรารอยละ 0.25 ถึงรอยละ 8 ตอป) 
 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน  
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 

หลักทรัพยเผื่อขาย 

สวนท่ีถึงกําหนด 
ภายในหนึ่งปของ 
เงินลงทุนประเภท 
ถือจนครบกําหนด รวม 

 บาท บาท บาท 
    
ตราสารหนี้ 1,230,799,583 41,575,422 1,272,375,005 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (38,020,999) - (38,020,999) 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
  ที่ใชเปนหลักประกัน 1,192,778,584 41,575,422 1,234,354,006 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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7 เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ) 
 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ) 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 

หลักทรัพยเผื่อขาย 

สวนท่ีถึงกําหนด 
ภายในหนึ่งปของ 
เงินลงทุนประเภท 
ถือจนครบกําหนด รวม 

 บาท บาท บาท 
    
ตราสารหนี้ 545,567,803 54,036,152 599,603,955 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 14,689 - 14,689 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
  ที่ใชเปนหลักประกัน 

 
545,582,492 

 
54,036,152 

 
599,618,644 

 
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน  
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 หลักทรัพยเผื่อขาย ถือจนครบกําหนด รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ตราสารหนี้ - 52,000,000 52,000,000 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - - - 
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
  ที่ใชเปนหลักประกัน 

 
- 

 
52,000,000 

 
52,000,000 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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7 เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ) 
 
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ใชเปนหลักประกัน (ตอ) 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 หลักทรัพยเผื่อขาย ถือจนครบกําหนด รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ตราสารหนี้ 1,322,916,997 93,570,000 1,416,486,997 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (33,412,229) - (33,412,229) 
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
  ที่ใชเปนหลักประกัน 

 
1,289,504,768 

 
93,570,000 

 
1,383,074,768 

 
เงินลงทุนระยะยาวประเภทถือจนครบกําหนดขางตน มีกําหนดชําระคืนภายใน 2 - 3 ป 
 
กลุมบริษัทไดแตงตั้งสถาบันการเงินในตางประเทศแหงหน่ึงใหทําหนาที่บริหารเงินในบัญชีหลักประกันที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
ของกลุมบริษัทภายใตนโยบายการลงทุนซ่ึงกําหนดไวในสัญญาเงินกู เงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาดที่เปนตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 
8 ลูกหนี้การคา สุทธิ  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหน้ีการคา  304,251,286 316,461,937 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,335,000) (3,335,000) - - 
     
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 300,916,286 313,126,937 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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8 ลูกหนี้การคา สุทธิ (ตอ) 
 
ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ไมเกิน 3 เดือน  287,385,400 273,952,471 - - 
3 - 6 เดือน 8,772,276 21,040,673 - - 
6 - 12 เดือน 7,560,949 - - - 
เกินกวา 12 เดือน 532,661 21,468,793 - - 
 304,251,286 316,461,937 - - 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,335,000) (3,335,000) - - 
     

ลูกหน้ีการคา สุทธิ 300,916,286 313,126,937 - - 
 

9 วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 บาท บาท บาท บาท 
     
นํ้ามันเชื้อเพลิง 355,662,995 316,840,382 - - 
วัสดุสํารองหลัก     
- วัสดุสํารองหลักที่มีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งป 1,311,386,023 846,966,457 - - 
- วัสดุสํารองหลักอื่น 1,804,023,233 1,775,780,394 - - 
วัสดุสํารองทั่วไป 70,680,517 81,268,999 - - 
วัสดุสํารองระหวางทาง 55,730,694 15,018,843 - - 
 3,597,483,462 3,035,875,075 - - 
หัก  คาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย (161,013,285) (157,746,503) - - 
     

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 3,436,470,177 2,878,128,572 - - 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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10 เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและเงินลงทุนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 บาท บาท บาท บาท 
หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารหนี้ 360,304,357 137,726,769 372,821,872 192,141,254 
ตราสารทุน 1,905,222,903 1,859,346,693 1,905,222,903 1,859,346,693 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 443,617,621 1,291,660,155 437,352,218 1,282,054,184 
รวมเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน 
   ความตองการของตลาด 2,709,144,881 3,288,733,617 2,715,396,993 3,333,542,131 
ตราสารทุนอื่น 12,300,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000 
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยใน 
   ความตองการของตลาดและเงินลงทุนอื่น 2,721,444,881 3,301,033,617 2,727,696,993 3,345,842,131 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินลงทุนในบริษัทยอย - 493,258 15,139,665,256 15,805,338,336 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 390,914,094 338,008,946 - - 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 7,192,140 30,968,202 4,425,325,993 3,609,680,838 
หัก สํารองเผ่ือการดอยคา - - (394,406,165) (408,132,951) 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม 
   และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 398,106,234 369,470,406 19,170,585,084 19,006,886,223 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 พ.ศ. 2547
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
 บาท บาท
  
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 369,470,406 19,006,886,223
ชําระคาหุนเพิ่มทุนในกิจการรวมคา (หมายเหตุฯ ขอ 11.4) - 882,020,000
สวนแบงกําไรในเงินลงทุนในบริษัทยอย  บริษัทรวม และกิจการรวมคา 28,635,828 4,462,601,416
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - (5,190,329,104)
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด  
   ประเภทเผ่ือขายของบริษัทยอย - (8,258,675)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - 17,665,224
  
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 398,106,234 19,170,585,084
 
อัตรารอยละของการถือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา ไมมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตป       
พ.ศ. 2546  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.1 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซ่ึงจัดตั้งข้ึนที่ British 
Virgin Islands มีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะบรษิัท 
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการลงทุน 

ทางออม) 
   

บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ผลิตไฟฟา 4,700,000 99.99 4,700,000 6,565,810 3,104,029 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ผลิตไฟฟา 4,850,000 99.99 4,850,000 5,821,158 1,980,882 
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนยีร่ิง แอนด เซอรวิส  
  จํากัด และบริษัทยอยและกิจการรวมคา 

ใหบริการรับจาง ซอมแซม 
  และรับจางเดินเคร่ืองจักร 
  โรงไฟฟา 

250,000 
 

 

99.99 250,000 281,567 56,968 

- 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 345,000 70.00 398,475 382,613 - 
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด  
   และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกบั 
  พลังงานไฟฟาโดยใช 
  วัตถุดิบธรรมชาติ 
  เปนเช้ือเพลิง 

139,384 74.00 129,500 142,719 - 

- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด พัฒนา ออกแบบ กอสราง 
  และทดสอบการเดินเคร่ือง 
  และการดําเนินงานของ 
  โรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิง 
  จากแกลบ 

 95.00    

EGCO International B.V.I ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกบั 
  พลังงาน 

- 99.99 - 593,889 - 

บริษทั ไทยแอลเอน็จีเพาเวอร จํากัด 
   และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกบั 
  พลังงาน 

525,000 100.00 525,000 509,410 - 

 - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด ผลิตไฟฟา 1,060,000 80.00 424,000 842,499 - 

       
    11,276,975 15,139,665 5,141,879 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.1 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซ่ึงจัดตั้งข้ึนที่ British 
Virgin Islands มีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบรษิัท 
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546  
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
   (รวมสัดสวนการลงทุน 

ทางออม) 
   

บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ผลิตไฟฟา 4,700,000 99.99 4,700,000 7,216,975 2,572,268 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ผลิตไฟฟา 4,850,000 99.99 4,850,000 6,183,211 1,078,438 
บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนยีร่ิง แอนด เซอรวิส  
   จํากัด บริษัทยอย และกิจการรวมคา 

ใหบริการรับจาง ซอมแซม 
  และรับจางเดินเคร่ืองจักร  
  โรงไฟฟา 

250,000 99.99 250,000 297,562 44,192 

- 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 345,000 70.00 398,475 328,743 - 
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด  
  และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกบั    
พลังงานไฟฟาโดยใช 

  วัตถุดิบธรรมชาติ 
  เปนเช้ือเพลิง 

139,384 74.00 129,500 120,167 - 

   - บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด พัฒนา ออกแบบ กอสราง  
  และทดสอบการเดินเคร่ือง 
  และการดําเนินงานของ 
  โรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิง 
  จากแกลบ 

 95.00    

EGCO International B.V.I ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกบั 
  พลังงาน 

- 99.99 - 536,265 - 

บริษัท ไทยแอลเอน็จีเพาเวอร จํากัด 
   และบริษัทยอย 

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกบั 
  พลังงาน 

525,000 100.00 525,000 516,460 - 

 - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด      ผลิตไฟฟา 1,060,000 80.00 424,000 605,955 - 
       
    11,276,975 15,805,338 3,694,898 

 
เงินลงทุนในบริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํา                
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 เน่ืองจากงบการเงินดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.2 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย มีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

       
บริษัท อมตะ-เอ็กโกเพาเวอร จํากัด ผลิตไฟฟา 14.85 200,475 390,914 200,475 338,009 

   200,475 390,914 200,475 338,009 

 
11.3 รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคาซึ่งจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย ยกเวน Conal Holdings Corporation และ Nam Theun 2 

Power Company Limited ซ่ึงจัดตั้งข้ึนในประเทศฟลิปปนส และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลําดับ           
มีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม   
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
       
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก รับจางเดินเครื่องจักรไฟฟา 50 1,000 7,192 1,000 6,187 
   เซอรวิส จํากัด       
Nam Theun 2 Power Company ผลิตไฟฟา 25 753,249 - 753,249 24,781 
   Limited   (อยูระหวางพัฒนาโครงการ)      

   754,249 7,192 754,249 30,968 

 
เงินลงทุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด และเงินลงทุนใน Nam Theun 2 Power Company Limited บันทึกบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546  
เน่ืองจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.3 รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคาซึ่งจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย ยกเวน Conal Holdings Corporation และ Nam Theun 2 
Power Company Limited ซ่ึงจัดตั้งข้ึนในประเทศฟลิปปนส และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลําดับ           
มีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
 งบการเงินเฉพาะบรษิัท
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
 ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท
  
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 
   (เอ็กโก เจดี) 

 ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจผลิตไฟฟา 

696,720 50.00 348,360 605,454 48,450

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) ลงทุนในโครงการตางๆ 
  ทางดานธุรกิจพลังงาน 

5,874,040 50.00 3,112,020 3,160,610 -

Conal Holdings Corporation (Conal) ลงทุนในโครงการตางๆ 
  ทางดานธุรกิจพลังงาน 

729,320 40.00 1,002,467 659,262 57,624

Nam Theun 2 Power Company Limited ผลิตไฟฟา 
  (อยูระหวางพัฒนาโครงการ) 

10,565 25.00 753,249 - -

  5,216,096 4,425,326 106,074
หัก คาเผื่อการดอยคา   - (394,406) -
  5,216,096 4,030,920 106,074

 
 งบการเงินเฉพาะบรษิัท
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
 ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท
  
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 
   (เอ็กโก เจดี) 

ลงทุนในโครงการตางๆ 
  ทางดานธุรกิจผลิตไฟฟา 

696,720 50.00 348,360 548,781 55,100

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) ลงทุนในโครงการตางๆ 
  ทางดานธุรกิจพลังงาน 

4,110,000 50.00 2,230,000 2,366,060 102,750

Conal Holdings Corporation (Conal) ลงทุนในโครงการตางๆ 
  ทางดานธุรกิจพลังงาน 

729,320 40.00 1,002,467 670,059 157,579

Nam Theun 2 Power Company Limited ผลิตไฟฟา 
  (อยูระหวางพัฒนาโครงการ) 

10,565 25.00 753,249 24,781 -

  4,334,076 3,609,681 315,429
หัก คาเผื่อการดอยคา   - (408,133) -
  4,334,076 3,201,548 315,429
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.4 การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดข้ึนในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีดังน้ี 
 
กัลฟ 
 
กัลฟออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 176.40 ลานหุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาทและจําหนายในราคา 10 บาทตอหุน กลุมบริษัทได
ซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 
 
บริษัทยอยของกัลฟ 
 

(ก) บริษัท กัลฟ ยะลา กรีน จํากัด (GYG) 
 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 บริษัท กัลฟ ยะลา กรีน จํากัดไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมหุนละ 4.20 บาท จากหุนทั้งหมดจํานวน    
20 ลานหุนรวมเปนเงินทั้งส้ิน 84 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิม 
 

(ข) บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด (GPG) 
 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 บริษัทกัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัดไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมสําหรับหุนจํานวน 20 ลานหุน
ในอัตราหุนละ 3.65 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 73 ลานบาท กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนที่เรียกชําระเพิ่มเติมดังกลาวตาม    
สัดสวนการลงทุนเดิม 
 

(ค) บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี จํากัด (GEN) และบริษัท กัลฟ ไอพีพี จํากัด (GIPP) 
 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี จํากัดและบริษัท กัลฟ ไอพีพี จํากัดไดจัดตั้งข้ึนมาเพื่อวัตถุประสงคในการ
ถือหุนในบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด โดยมีหุนสามัญจดทะเบียน 82 ลานหุนซ่ึงมีมูลคาตราไวหุนละ 10 บาทและ
จําหนายในราคาหุนละ 10 บาทรวมเปนเงินทั้งส้ิน 820 ลานบาท กลุมบริษัทไดโอนเงินลงทุนทั้งหมดที่มีใน GPG ให GEN โดย
แลกกับการถือครองหุนสามัญในสัดสวนรอยละ 50 ใน GEN และ GEN ไดโอนเงินลงทุนทั้งหมดใน GPG ตอใหกับ GIPP โดย
แลกกับการถือครองหุนสามัญทั้งหมดใน GIPP  ดังน้ัน ทั้งสองบริษัทจึงกลายเปนกิจการรวมคาทางออมของกลุมบริษัท  
 
ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2547  GEN ไดออกหุนเพิ่มทุนใหมจํานวน 120 ลานหุนและ 200,000 หุน ตามลําดับ  
ซ่ึงมีมูลคาตราไวหุนละ 10 บาท และจําหนายในราคาหุนละ 10 บาท กลุมบริษัทไดจายซื้อคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวน    
การลงทุนเดิม 
 
ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2547  GIPP ไดออกหุนเพิ่มทุนใหมจํานวน 120 ลานหุนและ 100,000 หุน ตามลําดับ  
ซ่ึงมีมูลคาตราไวหุนละ 10 บาท และจําหนายในราคาหุนละ 10 บาท กลุมบริษัทไดจายซื้อคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวน    
การลงทุนเดิม 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

11.4 การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดข้ึนในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีดังน้ี (ตอ) 
 
บริษัทยอยของกัลฟ (ตอ) 
 
(ง) บริษัท เอสพีพี เจเนอรัล เซอรวิสเซส จํากัด (SPP) 

 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 บริษัท เอสพีพี เจเนอรัล เซอรวิสเซส จํากัดไดจัดตั้งข้ึนดวยหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 90,000 หุน 
ซ่ึงมีมูลคาตราไวหุนละ 10 บาท และจําหนายในราคา 10 บาทตอหุนรวมเปนเงินทั้งส้ิน 900,000 บาท  บริษัทยอยสามบริษัทของ
กิจการรวมคากัลฟแตละบริษัทไดซ้ือหุนสามัญจดทะเบียนของ SPP ในอัตรารอยละ 33.33  ทําให SPP เปนกิจการรวมคาของ  
กลุมบริษัท โดยการถือครองหุนสามัญรอยละ 50 โดยทางออม 

 
11.5 สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย มีดังน้ี  
 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 
 
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับบริษัท ยูโนแคล บางปะกง จํากัด (ยูบีพี) กิจการรวมคา       
อยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 50  
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับ Electric Power Development Company Limited 
(EPDC) กิจการรวมคาอยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 50 
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา Conal Holdings Corporation (Conal) 
 
Conal Holdings Corporation (Conal) เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทกับ Alsons Consolidated Resources, Inc. กิจการรวมคา        
อยูภายใตสัญญารวมคาระหวางสองผูรวมคา โดยกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาในสัดสวนรอยละ 40 
 
รายการดังที่ไดแสดงตอไปน้ีเปนสวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม  
 
 พ.ศ. 2547 
 บริษัท เอ็กโกรวมทุน

และพัฒนา จํากัด 
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก 

จํากัด (มหาชน) 
Conal Holdings 

Corporation 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
  
งบดุล  
สินทรัพยหมุนเวียน 137 1,591 785 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 789 7,238 1,176 
หน้ีสินหมุนเวียน (58) (789) (337) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน (263) (5,326) (824) 
สินทรัพยสุทธิ 605 2,714 800 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
11.5 สวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย มีดังน้ี (ตอ) 

 
รายการดังที่ไดแสดงตอไปน้ีเปนสวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม (ตอ) 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 บริษัท เอ็กโกรวมทุน

และพัฒนา จํากัด 
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก 

จํากัด (มหาชน) 
Conal Holdings 

Corporation 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

    
งบกําไรขาดทุน    
รายได 330 2,678 755 
คาใชจาย (225) (3,194) (698) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 105 (516) 57 

    
สัดสวนการรวมทุนกิจการรวมคา (รอยละ) 50 50 40 
 
 พ.ศ. 2546 
 บริษัท เอ็กโกรวมทุน

และพัฒนา จํากัด 
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก 

จํากัด (มหาชน) 
Conal Holdings 

Corporation 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
  
งบดุล  
สินทรัพยหมุนเวียน 150 1,165 882 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 751 5,676 1,279 
หน้ีสินหมุนเวียน (56) (1,074) (318) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน (297) (3,474) (1,043) 

สินทรัพยสุทธิ 548 2,293 800 
  
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
    
งบกําไรขาดทุน    
รายได 339 2,682 707 
คาใชจาย (199) (2,314) (524) 
กําไรสุทธิ 140 368 183 

    
สัดสวนการรวมทุนกิจการรวมคา (รอยละ) 50 50 40 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 
 งบการเงินรวม 
  

 
ที่ดิน 

 
อาคารและ 

สวนปรบัปรุงที่ดิน 

โรงไฟฟา  สถานียอยและ
ระบบสงพลังงานไฟฟาและ 

โรงผลิตน้ําประปา 

อุปกรณ 
สํานักงานและ 
ยานพาหนะ 

 
 

งานระหวางกอสราง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546       
ราคาทุน 1,834,894,065 3,567,584,778 42,391,022,104 445,258,674 50,502,816 48,289,262,437 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม - (1,272,464,775) (15,195,613,144) (277,779,630) - (16,745,857,549) 

ราคาตามบัญชี สุทธิ 1,834,894,065 2,295,120,003 27,195,408,960 167,479,044 50,502,816 31,543,404,888 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547       
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 1,834,894,065 2,295,120,003 27,195,408,960 167,479,044 50,502,816 31,543,404,888 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิของบริษัท 
  ที่อยูในตางประเทศ (312,932) (180,530) (33,074,507) (99,722) 2,384,497 (31,283,194) 
ซื้อสินทรัพย 151,673,391 4,910,463 81,578,401 38,941,249 2,229,375,803 2,506,479,307 
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย - - 350,990,173 - - 350,990,173 
โอนวัสดุสํารองคลังออกจากสินทรัพย - - (437,169,030) - - (437,169,030) 
จําหนาย สุทธิ (91,244,384) (1,830,153) (54,537,069) (1,110,989) (50,478,189) (199,200,784) 
โอนสินทรัพย - 2,021,031 125,407,518 (125,714) (127,302,835) - 
รายการขาดทุนจากการดอยคา (หมายเหตุฯ ขอ 21) - - (10,500,000) - - (10,500,000) 
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 21) - (181,954,556) (2,200,363,686) (57,238,752) - (2,439,556,994) 

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 1,895,010,140 2,118,086,258 25,017,740,760 147,845,116 2,104,482,092 31,283,164,366 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547       

ราคาทุน 1,895,010,140 3,571,818,877 42,531,068,510 493,852,733 2,104,482,092 50,596,232,352 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม - (1,453,732,619) (17,502,827,750) (346,007,617) - (19,302,567,986) 
       ขาดทุนจากดอยคา - - (10,500,000) - - (10,500,000) 

ราคาตามบัญชี สุทธิ 1,895,010,140 2,118,086,258 25,017,740,760 147,845,116 2,104,482,092 31,283,164,366 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ (ตอ) 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ท่ีดิน 
อาคารและ 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 
อุปกรณสํานักงาน 
และยานพาหนะ 

 
รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546     
ราคาทุน 284,429,029 619,834,930 179,443,922 1,083,707,881 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม - (156,661,978) (133,511,772) (290,173,750) 
     
ราคาตามบัญชี สุทธิ 284,429,029 463,172,952 45,932,150 793,534,131 
     
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547    
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 284,429,029 463,172,952 45,932,150 793,534,131 
ซ้ือสินทรัพย - - 7,108,000 7,108,000 
จําหนาย / โอนสินทรัพย สุทธิ - (270,964) (152,083) (423,047) 
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ 21) - (31,672,540) (21,297,677) (52,970,217) 
     
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธ ิ 284,429,029 431,229,448 31,590,390 747,248,867 
     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547     
ราคาทุน 284,429,029 619,473,510 183,295,921 1,087,198,460 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม - (188,244,062) (151,705,531) (339,949,593) 
     
ราคาตามบัญชี สุทธิ 284,429,029 431,229,448 31,591,390 747,248,867 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 28,221 ลานบาท ไดจดจํานองและจํานําเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามหมายเหตุฯ ขอ 16 และ 17 
 
ตนทุนการกูยืมจากบริษัทยอยสองบริษัทของกัลฟจํานวน 9.5 ลานบาท (พ.ศ. 2546 จํานวน 13 ลานบาท) เกิดจากเงินกูยืมที่ยืมมา
โดยเฉพาะเพ่ือสรางโรงไฟฟาใหม และไดบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยซ่ึงรวมอยูในรายการซื้อสินทรัพยในงบการเงินรวม  กลุมบริษัท
ใชอัตราการตั้งข้ึนเปนทุนรอยละ 4.75 (พ.ศ. 2546 อัตรารอยละ 4.5) ในการคํานวณตนทุนที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย อัตราการ
ตั้งข้ึนเปนทุนดังกลาวเปนอัตราตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงจากเงินกูยืมที่นํามาใชเปนเงินทุนในการกอสรางโรงไฟฟา 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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13 คาความนิยม สุทธิ 
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  งบการเงินรวม 
 บาท 
  
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 1,289,033,352
คาตัดจําหนาย (86,958,146)
รายการขาดทุนจากการตัดจําหนายคาความนิยม (43,286,192)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (256,990)
 
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 1,158,532,024
 
ในระหวางปน้ีไดมีการตัดจําหนายคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และบริษัท หนองแค โคเจน
เนอเรชั่น จํากัด ซ่ืงเปนบริษัทอยของกิจการรวมคากัลฟ เน่ืองจากบริษัทยอยทั้งสองแหงน้ีไดมีการปรับมูลคายุติธรรมของลูกหน้ีภาย
หลังจากที่กลุมบริษัทไดซ้ือและพิจารณามูลคาของคาความนิยมไปแลว ซ่ึงการปรับปรุงดังกลาวเปนผลทําใหตองมีการปรับลดมูลคาความ
นิยมลงเปนจํานวนเงิน 43 ลานบาท 

 
14 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ 

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

     
เงินมัดจํา  14,985,738 12,602,847 11,490,166 8,493,166 
ภาษีขอคืน 158,386,505 64,479,765 5,137,672 41,175,771 
เงินจายลวงหนาคากอสราง 33,709,183 34,387,633 - - 
ที่ดินและเงินทดรองจายสําหรับโรงไฟฟาแกงคอย2 347,828,180 352,336,046 - - 
อื่นๆ 159,494,454 135,979,579 11,097,881 196,667 
 714,404,060 599,785,870 27,725,719 49,865,604 
หัก สํารองเผ่ือการดอยคา (59,628,180) (104,348,454) - - 
   
 654,775,880 495,437,416 27,725,719 49,865,604 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ที่ดินที่ซ้ือไวเพื่อกอสรางโรงไฟฟาบอนอกซึ่งดําเนินการโดยบริษัทยอยของกัลฟไดแสดงอยูในสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวมน้ีเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 348 ลานบาท (พ.ศ. 2546 จํานวน 348 ลานบาท)  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม     
พ.ศ. 2545 โครงการนี้ไดถูกเลื่อนออกไปโดยรัฐบาลไทย  และเม่ือวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2546 บริษัทยอยของกัลฟไดยื่นขอเสนอใหม
ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากโครงการเดิมคือไดมีการเปลี่ยนเชื้อเพลิง
จากถานหินเปนกาซและสถานที่ตั ้งของโครงการโรงไฟฟาบอนอกเปนจังหวัดสระบุรี   การแกไขอัตราคาไฟฟารวมทั้งเปลี่ยนชื่อ
โครงการเปนแกงคอย2  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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14 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ (ตอ) 
 
เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547 บริษัทยอยแหงดังกลาวของกัลฟไดเขาทําสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟาฉบับใหมกับกฟผ. ซ่ึงอนุญาตให
บริษัทยอยแหงนั้นเปลี่ยนสถานที่ใหมเปนจังหวัดสระบุรีและเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงเปนกาซธรรมชาติ  ที่ดินซ่ึงไดรวมอยูในสินทรัพย     
ไมหมุนเวียนจํานวน 348 ลานบาท ไดซ้ือไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทยอยเชาใชในการดําเนินโครงการโรงไฟฟาบอนอกไดมีการ
ประเมินโดยผูประเมินอิสระโดยมีราคาประเมินจํานวน 288 ลานบาท กลุมบริษัทไดรับรูคาเผ่ือการดอยคาของที่ดินจํานวน 104 ลานบาทเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 แลว ดังน้ันจึงมีการกลับรายการขาดทุนจากการดวยคา    
จํานวน 44 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมในปปจจุบัน 
 

15 เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 บาท บาท บาท บาท 
     
Electric Power Development Co., Ltd      
- สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 50,000,000 50,000,000 - - 
- เงินกูยืมระยะยาว 125,000,000 175,000,000 - - 
     

รวมเงินกูยืมจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา 175,000,000 225,000,000 - - 
 
เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5 รอยละ 5.25 และรอยละ 5.75 ตอป สําหรับสามปแรกและอัตราดอกเบี้ย  
สําหรับเงินฝากประจําบวกอัตราสวนเพ่ิมสําหรับปตอๆ ไป โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทุกปและจายคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาส 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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16 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 บาท บาท บาท บาท 
    
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ    
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 2,112,037,902 2,572,035,902 - -
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 12,536,587 12,889,857 - -
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 614,669,090 617,502,804 - -
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 36,656,687 36,102,109 - -
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี (6,627,855) (6,638,141) - -
 2,769,272,411 3,231,892,531 - -
เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 10,578,848,773 12,834,558,820 - -
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 49,379,450 63,660,780 - -
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 4,600,693,232 3,272,647,322 - -
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 403,987,227 347,562,332 - -
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี (201,806,830) (68,100,362) - -
 15,431,101,852 16,450,328,892 - -
 
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 18,200,374,263 19,682,221,423 - -
 
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคือ
อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 8.36 สกุลเงินเยนรอยละ 2.76 สกุลเงินเปโซฟลิปปนสรอยละ 11.44 และ
สกุลเงินบาทรอยละ 11.07 
 
เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร โรงไฟฟาและ     
จํานําอุปกรณของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ทั้งน้ี บริษัทยอยและกิจการรวมคาตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจาย   
ดอกเบ้ียที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป และเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา 
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7) และบริษัทยอยไดนําสัญญาซ้ือขายไฟฟา สัญญาซ้ือขายทรัพยสิน สัญญาการบํารุงรักษาหลัก 
กรมธรรมประกันภัยและสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของกับเจาหนี้เงินกูไปวางเปนหลักประกันตามเงื่อนไขภายใตสัญญา Master Agreement  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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16 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ) 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

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

บาท บาท บาท บาท
 
เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
  -  ณ อัตราคงที่ 11,891,256,755 12,599,083,606 - -
  -  ณ อัตราลอยตัว 6,309,117,508 7,083,137,817 - -
 
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 18,200,374,263 19,682,221,423 - -
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547   
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 19,682,221,423 - 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 2,073,514,068 - 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (3,413,909,752) - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึน (123,219,490) - 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม 8,359,851 - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (26,591,837) - 
   
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 18,200,374,263 - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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16 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 
บริษัทยอยของบริษัท 
 
(ก) บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัดไดเบิกถอนเงินกูยืมเพิ่มเติมจํานวน 0.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 17 ลานบาทซึ่งมีอัตรา    

ดอกเบ้ียรอยละ LIBOR บวกอัตราสวนเพ่ิมคงที่ และ MLR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ ตามลําดับ  โดยเงินตนมีการจายชําระคืนทุกครึ่งป 
ตั้งแตพ.ศ. 2547 ถึงพ.ศ. 2557  สวนดอกเบ้ียมีการจายชําระทุกครึ่งปและทุกเดือนสําหรับเงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และ  
เงินกูยืมสกุลเงินบาท ตามลําดับ เงินกูยืมน้ีค้ําประกันโดยการจํานองที่ดินและส่ิงปลูกสรางบนที่ดิน รวมทั้งการจํานําอุปกรณของ  
โรงไฟฟาและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน  ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 บริษัทยอยแหงน้ีไดเขาทําการจัดการทางการเงินของ     
เงินกูยืมทั้งกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯและสกุลเงินบาทใหม โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเปนอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 
4.915 ตอปบวกอัตราสวนเพิ่มสําหรับเงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.75 ตอปสําหรับสองปแรก 
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4 ตอปสําหรับสามปถัดมา และอัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR บวกอัตราสวนเพิ่มสําหรับระยะเวลาที่เหลือ  
ซ่ึงมีผลตลอดระยะเวลาการจายคืนเงินกูยืมที่เหลืออยู 

 
(ข) บริษัท รอยเอ็ดกรีน จํากัดไดเบิกถอนเงินกูยืมเพิ่มเติมจํานวน 232 ลานเยน  มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป  เงินตนและ

ดอกเบี้ยมีการจายคืนทุกครึ่งปโดยเริ่มตั้งแตพ.ศ. 2547 ถึงพ.ศ. 2559  เงินกูยืมน้ีค้ําประกันโดยการจํานองที่ดินและส่ิงปลูกสรางบน
ที่ดินรวมทั้งการจํานําอุปกรณของโรงไฟฟาและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน 

 
บริษัทยอยของกัลฟ 
 
เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดเขาทําสัญญา Common Term Agreement สัญญา Onshore 
Facilities Agreement สัญญา Shareholders Undertaking Agreement และสัญญา Sponsors Undertaking Agreement  ดวยวงเงินทั้งส้ิน   
154 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 6,425  ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ LIBOR บวกอัตราสวนเพ่ิมคงที่ และอัตราดอกเบี้ยสําหรับ  
เงินฝากประจําบวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ ตามลําดับ  นอกจากนี้ บริษัทยอยน้ันยังไดรับวงเงินเพื่อการดําเนินงานและหนังสือค้ําประกัน    
อีกเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 578 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 1.25 ตอป  
 
เงินตนของเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และสกุลเงินบาทมีการจายคืนทุกไตรมาสเริ่มจากเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 และมี
การจายชําระดอกเบี้ยทุกไตรมาสสําหรับเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และทุกเดือนสําหรับเงินกูยืมสกุลเงินบาท 
 
เงินกูยืมระยะยาวเหลาน้ีเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกันโดยการจดจํานองที่ดินและส่ิงปลูกสรางบนที่ดิน รวมทั้งอุปกรณของโรงไฟฟาซึ่ง    
ยังอยูในระหวางการกอสราง นอกจากนี้ ยังไดนําเงินฝากสถาบันการเงิน สัญญาซื้อขายไฟฟา สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง สัญญา EPC และ
สัญญาอื่นที่เกี่ยวของกับสัญญาเงินกูไปวางเพื่อเปนหลักประกันตามที่ระบุในสัญญาเงินกู 
 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวมีดังตอไปน้ี 
 

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

บาท บาท บาท บาท
 
ครบกําหนดภายใน 1 ป  2,769,272,411 3,231,892,531 - -
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 10,366,824,588 11,623,543,784 - -
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 5,064,277,264 4,826,785,108 - -
 
 18,200,374,263 19,682,221,423 - -



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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16 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ (ตอ) 
 
วงเงินกูยืม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดใชจากสถาบันการเงินจํานวน 167.34 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ        
5,910 ลานบาท 
 

17 หุนกู 
 
หุนกูเปนหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัทและบริษัทยอยสองแหงของบริษัท ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

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

  
สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 630,806,000 2,446,070,425 - 1,400,650,000
หุนกู สุทธิ 4,926,846,523 5,559,274,603 - -
  
รวมหุนกู 5,557,652,523 8,005,345,028 - 1,400,650,000
 
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนกูของกลุมบริษัทและของบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
คืออัตราดอกเบี้ยรอยละ 12.27 และรอยละ 7.46 ตามลําดับ 
 
หุนกูจํานวน 5.6 พันลานบาทเปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะ
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปซ่ึงเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7)  รวมทั้งการวาง
หลักประกันดวยสินทรัพยและสัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 28) 
 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บาท บาท
   
ราคาตามบัญชีตนป 8,005,345,028 1,400,650,000
การออกหุนกู - -
การจายคืนหุนกู (2,447,692,505) (1,400,650,000)
 
ราคาตามบัญชีปลายป 5,557,652,523 -
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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17 หุนกู (ตอ) 
 
ระยะเวลาการครบกําหนดของหุนกูมีดังตอไปน้ี 
 

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

    
ครบกําหนดภายใน 1 ป 630,806,000 2,446,070,425 - 1,400,650,000
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 3,516,419,427 3,339,028,477 - -
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 1,410,427,096 2,220,246,126 - -
    
 5,557,652,523 8,005,345,028 - 1,400,650,000
 

18 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 
 จํานวนหุน หุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน รวม
  บาท บาท บาท
    
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 526,465,000 5,264,650,000 8,601,300,000 13,865,950,000
การออกหุน - - - -
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 526,465,000 5,264,650,000 8,601,300,000 13,865,950,000
การออกหุน - - - -
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 526,465,000 5,264,650,000 8,601,300,000 13,865,950,000
 
หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 530,000,000 หุน (พ.ศ. 2546 จํานวน 530,000,000 หุน) ซ่ึงมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท      
(พ.ศ. 2546 หุนละ 10 บาท) หุนจํานวน 526,465,000 หุน ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว  
 

19 สํารองตามกฎหมาย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546
 บาท บาท บาท บาท
    
ยอดตนป 530,000,000 530,000,000 530,000,000 530,000,000
จัดสรรระหวางป - - - -
    
ยอดปลายป 530,000,000 530,000,000 530,000,000 530,000,000
 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองตั้งสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก  
สวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  สํารองตามกฎหมายไมสามารถ
จัดสรรได 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
 

45 

20 สวนของผูถือหุนสวนนอย 
 

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

     
ยอดคงเหลือตนป 858,591,957 724,297,144 - - 
บริษัทยอยและกิจการรวมคาออกหุนเพิ่มทุน - 12,164,577 - - 
สวนแบงของกําไรสุทธิในบริษัทยอยและกิจการรวมคา 232,436,137 302,824,356 - - 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 3,175 97,993 - - 

 ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัท 
  ที่อยูในตางประเทศ 312,489 801,782 - - 
เงินปนผลจายของกิจการรวมคา (109,652,400) (181,593,895) - - 
     

ยอดคงเหลือปลายป 981,691,358 858,591,957 - - 
 
21 กําไรสุทธิ 

 
รายการดังตอไปน้ีไดรวมอยูในการคํานวณกําไรสุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546
 บาท บาท บาท บาท
    
คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
   (หมายเหตุฯ ขอ 12) 2,439,556,994 2,960,455,516 52,970,217 64,945,183
คาซอมบํารุงรักษาหลักของโรงไฟฟา 843,729,993 581,614,120 - -
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 782,740,551 778,046,883 170,201,542 195,162,419
การดอยคา (หมายเหตุฯ ขอ 12) 10,500,000 170,481,405 - 66,132,951
การกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา  

(หมายเหตุฯ ขอ 14) (44,720,274) - - -
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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22 กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักชําระแลวและออก
อยูในระหวางปหักดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
     
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 4,661,825,297 5,993,941,433 4,661,825,297 5,993,941,433 
 
จํานวนหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป (หุน) 526,465,000 526,465,000 526,465,000 526,465,000 
หัก  หุนทุนซ้ือคืน (หุน) (1,300,000) (1,300,000) (1,300,000) (1,300,000) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 525,164,200 525,164,200 525,164,200 525,164,200 
     
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 8.88 11.41 8.88 11.41 

 
กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน  ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 

 
23 เงินปนผล 

 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2547 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานหกเดือนหลังของ    
ปพ.ศ. 2546 ในอัตรา 1.50 บาทตอหุนสําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน รวมเปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 788 ลานบาท เงินปนผลดังกลาว
ไดจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547  (พ.ศ. 2546 เงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุนในอัตรา 1.25 บาทตอหุน 
รวมเปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 656 ลานบาท) 
 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547 อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานของ   
งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ในอัตรา 1.50 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
788 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 (พ.ศ. 2546 เงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน 
ในอัตรา 1.25 บาทตอหุน รวมเปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 656 ลานบาท) 
 
นอกจากนี้ บริษัทไดบันทึกกลับรายการเงินปนผลคางจายที่เปนของผูลงทุนตางประเทศ ซ่ึงไมสามารถใชสิทธิในการรับเงินปนผลจํานวน 
22 ลานบาทในปน้ี (พ.ศ. 2546 จํานวน 25 ลานบาท) 

 
24 คาตอบแทนกรรมการ 

 
คาตอบแทนกรรมการในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จํานวน 22 ลานบาท
และ 17 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยเบ้ียประชุมกรรมการและโบนัส  คาตอบแทนกรรมการดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําปของบริษัท  (พ.ศ. 2546  จํานวน 22 ลานบาทและ 18 ลานบาท สําหรับงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
ตามลําดับ) 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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25 ผลประโยชนพนักงาน 
 
กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนเงินสะสมพนักงานสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทที่สมัครเปนสมาชิกของกองทุน โดยหักจากเงินเดือนของ
พนักงานสวนหนึ่งและกลุมบริษัทจายสมทบใหอีกสวนหน่ึง  กลุมบริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกลาวตามเกณฑ
และขอกําหนดพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
 

26 การสงเสริมการลงทุน 
 
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด และ
บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน    
เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538  วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2542  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2543  และ  
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ตามลําดับ สําหรับกิจการผลิตไฟฟาและผลิตนํ้าประปา โดยบริษัทยอยเหลานั้นจะไดรับสิทธิและประโยชน
จากการไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆ หลายประการ  รวมทั้งการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น ในฐานะที่เปนบริษัทไดรับการสงเสริม
การลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทยอยทั้งหมดนี้จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
 
สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัดและบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ในเร่ืองการไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ปไดหมดอายุลงเม่ือวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2547 ตามลําดับ              
เปนผลใหบริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับการลงทุนเพียงอัตรารอยละ    
หาสิบของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่พนกําหนดการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 
บริษัทยอยส่ีแหงของกัลฟไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา โดยบริษัทยอย  
ทั้งส่ีแหงจะไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญตางๆ ไดแก การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนเวลา 8 ปนับแตวันที่เร่ิมมีรายได
จากการประกอบกิจการนั้นในฐานะที่เปนบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทยอยทั้งหมดน้ีจะตองปฎิบัติตาม
เงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยอยหน่ึงในส่ีแหงน้ันยังไดขออนุมัติสิทธิพิเศษทาง
ภาษีจากการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาเพื่อโครงการโรงไฟฟาแกงคอย2 ซ่ึงการขออนุมัติดังกลาวยังไม
เสร็จส้ิน ณ วันที่ในรายงานนี้ 

 
บริษัทยอยสามแหงของ Conal ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนตามการสงเสริมการลงทุนของประเทศฟลิปปนส   
พ.ศ. 2530 สําหรับการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา โดยบริษัทยอยทั้งสามจะไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญตางๆ รวมทั้งไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนเวลา 6 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น สิทธิพิเศษทางภาษีจากการ      
สงเสริมการลงทุนในเร่ืองการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทยอยแหงหน่ึงไดหมดอายุลงในปพ.ศ. 2542 และอีก
สองแหงในปพ.ศ. 2546 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน          
ซ่ึงกลุมบริษัทไดกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินงานซึ่งตองจายอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว 
 
กลุมบริษัทใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อชวยในการบริหารสภาพคลองของเงินสด  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยปองกันโดยการทําสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ดังกลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 27 (ก)  ในกรณีมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน กลุมบริษัทสามารถนําผลกระทบที่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนมาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละ
เดือนที่เรียกเก็บจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและ National Power Corporation (NPC) ตามที่กลาวในหมายเหตุฯ ขอ 28 (ก) 
 
กลุมบริษัทไมอนุญาตใหมีการใชเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเปนการเก็งกําไร โดยการทําตราสารอนุพันธทุกประเภทตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการของกลุมบริษัทกอน การตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงข้ึนอยูกับคณะกรรมการของกลุมบริษัท ซ่ึงกําหนด
ระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับไดตามประเภทของรายการและของคูคา 
 
(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมียอดคงเหลือในสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศหลังบันทึกผลของสัญญา      
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ดังน้ี 
 
 พ.ศ. 2547 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 เงินตราตางประเทศ

ลาน 
 

ลานบาท 
เงินตราตางประเทศ

ลาน 
 

ลานบาท 
     
สินทรัพย     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 115 4,461 12 465 
สกุลเงินยูโร 0.3 16 - - 
  4,477  465 
     
หนี้สิน     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 342 14,620 - - 
สกุลเงินเยน 1,163 441 - - 
 15,061  - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมียอดคงเหลือในสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศหลังบันทึกผลของสัญญา      
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ดังน้ี (ตอ) 

 
 พ.ศ. 2546 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 เงินตราตางประเทศ 

ลาน 
 

ลานบาท 
เงินตราตางประเทศ 

ลาน 
 

ลานบาท 
     
สินทรัพย     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 137 5,398 - - 
สกุลเงินยูโร 0.2 11 - - 
  5,409  - 
     
หนี้สิน     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 461 17,462 - - 
สกุลเงินเยน 1,028 384 - - 
  17,846  - 
 
สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุน 
ที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สําหรับการจายชําระหนี้ที่เปนเงินตราตางประเทศในอนาคต  หน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก 
เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ดอกเบี้ยคางจายและเงินกูยืมระยะยาว 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือการจายชําระเงินกูยืม
ระยะยาวที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 195 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงเปนจํานวนเงินสุทธิหลังจากหักเงินฝากและเงินลงทุน  
ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลว (พ.ศ. 2546 จํานวน 297 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
(ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ) 

 
วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ 
 
ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทใช 
ตราสารอนุพันธทางการเงินดังน้ี 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ณ  วันที่    
31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใตสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ จํานวน 83 ลานดอลลารสหรัฐฯ อยูที่อัตรารอยละ 8.0275 ตอป (พ.ศ. 2546 จํานวน 117 ลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย
อยูระหวางรอยละ 8.0275 ถึงรอยละ 8.22 ตอป) และสําหรับเงินกูยืมระยายาวสกุลเงินบาทจํานวน 330 ลานบาทอยูที่อัตรารอยละ    
8 ตอป (พ.ศ. 2546 จํานวน 480 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป) 
 
เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2547 

บาท 
พ.ศ. 2546 

บาท 
พ.ศ. 2547 

บาท 
พ.ศ. 2546 

บาท 
     
ครบกําหนดภายใน 1 ป 941,209,500 3,139,717,574 - 1,400,650,000 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 2,622,996,750 4,059,368,500 - - 
 3,564,206,250 7,199,086,074 - 1,400,650,000 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 50 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาเทากับ 25.23 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ (พ.ศ. 2546 จํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตรา     
แลกเปลี่ยนเทากับ 25.23 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ) และอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 11 ตอป (พ.ศ. 2546 รอยละ 11 ตอป) 
สัญญาขางตนมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 
เงินตนคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2547 

บาท 
พ.ศ. 2546 

บาท 
พ.ศ. 2547 

บาท 
พ.ศ. 2546 

บาท 
     
ครบกําหนดภายใน 1 ป 302,760,000 252,300,000 - - 
ครบกําหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 958,740,000 1,261,500,000 - - 
 1,261,500,000 1,513,800,000 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

(ข) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
 
กลุมบริษัทไมมีความเสี่ยงในดานการใหสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญกับเงินสดและเงินลงทุน เน่ืองจากกลุมบริษัทมีรายการเงินสด
และเงินลงทุนกับสถาบันทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยกลุมบริษัทไดวางนโยบายจํากัดรายการที่จะเกิดกับสถาบันการเงินใด
สถาบันการเงินหน่ึงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และจะนําเงินสวนเกินไปลงทุนเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา และจาก
ประสบการณในอดีตกลุมบริษัทไมเคยมีความสูญเสียจากเงินสดและเงินลงทุน 

 
(ค) มูลคายุติธรรม 

 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมซ่ึงไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินลงทุน ลูกหน้ีและเจาหน้ีการคา ลูกหน้ีและเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ลูกหน้ีและเจาหนี้อื่น และเงินกูยืมระยะสั้นเน่ืองจาก
เครื่องมือทางการเงินกลุมน้ีมีระยะเวลาครบกําหนดสั้น 
 
มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู มีดังน้ี 
 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท 
มูลคายุติธรรม 

ลานบาท 
มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท 
มูลคายุติธรรม 

ลานบาท 
     
เงินกูยืมระยะยาว 18,409 19,243 - - 
หุนกู 5,558 6,820 - - 
 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท 
มูลคายุติธรรม 

ลานบาท 
มูลคาตามสัญญา 

ลานบาท 
มูลคายุติธรรม 

ลานบาท 
     
เงินกูยืมระยะยาว 19,757 14,242 - - 
หุนกู 8,005 9,685 1,401 1,447 
 
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม   
ของตลาด ณ วันที่ในงบดุล 
 
มูลคายุติธรรมของของหุนกูคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยลาสุดที่มีการซื้อขาย
ของศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทยภายในวันที่ในงบดุล 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

(ค) มูลคายุติธรรม (ตอ) 
 
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุล มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

ลานบาท 
พ.ศ. 2546 
ลานบาท 

พ.ศ. 2547 
ลานบาท 

พ.ศ. 2546 
ลานบาท 

     
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เปนสินทรัพย 
   (หน้ีสิน) 

 
258 

 
(514) 

 
- 

 
14 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา 
   ดอกเบ้ียที่เปนสินทรัพย 

 
520 

 
608 

 
- 

 
- 

 
มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยคํานวณโดยใช
อัตราที่กําหนดโดยธนาคารของกลุมบริษัทเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลานั้น ณ วันที่ในงบดุล  ยกเวนสัญญาที่มีเงื่อนไขวา   
หามยกเลิกสัญญากอนกําหนด มูลคายุติธรรมของสัญญาดังกลาวมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามสัญญาเดิม 
 

28 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ซีแอลพี เพาเวอร (ประเทศไทย) จํากัด         
ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลืออยูถือโดยนักลงทุนทั่วไป 
 
รายละเอียดของบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 11 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
(ก) รายไดคาขายไฟฟา 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
รายไดคาขายไฟฟา     
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 13,105 13,151 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

(ก) รายไดคาขายไฟฟา (ตอ) 
 
บริษัทยอยของบริษัท 
 
บริษัทยอยสองแหงของบริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
กับกฟผ. สัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวมีอายุ 15 ป และ 20 ป ตามลําดับ  ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกับบริษัท ผลิตไฟฟา
ระยอง จํากัดเม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 และกับบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัดเม่ือวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2539 ได
กําหนดใหราคาคาไฟฟาตามสัญญาดังกลาวถูกคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม  โดยสัญญาเหลานั้นมีขอจํากัด
เกี่ยวกับการขายไฟฟาของบริษัทยอยทั้งสองแหงใหกับบุคคลที่สามตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกลาวใชเปนหลักประกัน
กับเจาหน้ีเงินกูตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู 
 
นอกจากนี้ บริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวยังสามารถนําผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับภาระหนี้สินที่เปน          
เงินดอลลารสหรัฐฯ มาใชในการคํานวณรายไดคาพลังไฟฟาของแตละเดือนจากกฟผ. ตาม "The First Amendment to Power 
Purchase Agreements" ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541 ทั้งน้ีรายไดจากการขายไฟฟาสวนที่ไดรับจากการชดเชยสําหรับป    
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 เปนจํานวนเงิน 1,007 ลานบาท และ 1,012 ลานบาท ตามลําดับ 
 
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. เปนผูรับภาระตนทุนกาซธรรมชาติจนกวาบริษัทยอยสองแหงดังกลาวจะทําสัญญา
ซ้ือขายกาซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ ปจจุบัน บริษัทยอยทั้งสองแหงยังไมไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ดังกลาว ดังน้ันรายไดคาพลังงานไฟฟาและตนทุนขายจึงไมไดรวมคํานวณตนทุนในสวนน้ี  
 
บริษัทยอยของกัลฟ 
 
บริษัทยอยสามแหงของกัลฟไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับกฟผ.  สัญญาดังกลาวกําหนดใหบริษัทยอยทั้งสามแหงตองเร่ิม
จําหนายไฟฟาใหกฟผ. ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยปริมาณ
การซ้ือขายและอัตราคากระแสไฟฟาตองเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา สัญญาแตละฉบับดังกลาวมีระยะเวลาประมาณ 21 ป     
นับจากวันแรกที่ทําการซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
(ข) รายไดการใหบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
รายไดการใหบริการ     
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 84 53 - - 
 

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิงแอนด เซอรวิส จํากัด ไดทําสัญญารับจางเหมางานบํารุงรักษาโรงไฟฟากับกฟผ. เพื่อใหบริการดูแล 
รักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟา คาบริการดังกลาวถูกคํานวณตามหลักเกณฑ
ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม สัญญาดังกลาวมีอายุ 6 ป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2544 และวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2545  
 

(ค) คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก     
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 482 298 - - 
 

บริษัทยอยสองแหงของบริษัทคือ บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ไดทําสัญญารับบริการ     
ซอมบํารุงรักษาหลักกับกฟผ. เพื่อการบริการดูแลและบํารุงรักษาหลัก การซอมแซม การจัดการและการบริการเพิ่มเติมอื่น       
ที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาของบริษัทยอย คาบริการดังกลาวถูกกําหนดตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม ตามเงื่อนไขของ
สัญญาคาบริการของแตละปและจะถูกปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผูบริโภค บริษัทยอยทั้งสองแหงไดตออายุของสัญญาดังกลาวตอไป
อีก 6 ป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2543 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  สัญญาดังกลาวเปนหลักประกันกับเจาหนี้เงินกูตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

(ง) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
ลูกหน้ีการคา     
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2,058 1,332 - - 
     

ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหไดดังน้ี     
     

ไมเกิน 3 เดือน 2,046 1,330 - - 
3 – 6 เดือน 9 1 - - 
6 – 12 เดือน 2 - - - 
เกินกวา 12 เดือน 1 1 - - 
     

 2,058 1,332 - - 
 
เจาหนี้การคา     
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 156 76 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
 

56 

28 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

(จ) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) - 2 - 2 
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - - 10 
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 4 6 2 10 
- บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด 2 9 - 8 
- บรษัท เอ็กคอมธารา จํากัด - - - 1 
- บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด - - - 5 
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด - - - 2 
กิจการรวมคา     
- บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 17 19 - 1 
- Conal Holdings Corporation 5 10 - - 
- Nam Theun 2 Power Company Limited 19 - 19 - 
บริษัทรวม     
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด 13 11 13 11 
 60 57 34 50 
     
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด 6 - - - 
กิจการรวมคา     
- บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 7 1 - - 
- Conal Holdings Corporation 16 16 - - 
 29 17 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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28 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
(ฉ) เงินใหกูยืมแกบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
บริษัทรวม     
- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด 32 32 32 32 
     
กิจการรวมคา     
- บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)     

- สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดในหน่ึงป 50 - - - 
- เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 125 - 350 - 

 175 - 350 - 
     
- Nam Theun 2 Power Company Limited 465 - 465 - 
 672 32 847 32 
 
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 เพื่อใหกัลฟใชในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงกอนกําหนดเปนจํานวน 
450 ลานบาท โดยมีกําหนดการจายชําระคืนเงินตนภายใน 5 ปๆ ละ 100 ลานบาท เร่ิมตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ   
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.25 และรอยละ 5.75 ตอป สําหรับสองปแรก และอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากประจําบวกอัตราสวน
เพิ่มคงที่รอยละ 4 ตอปสําหรับระยะเวลาที่เหลือ โดยจายคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาส 
 
นอกจากนี้ บริษัทยังไดเขาทําสัญญา Sponsors Loan Agreement กับ Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) ลงวันที่ 
19 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินแกโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าน้ําเทิน 2 เปนจํานวนเงิน 24 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพ่ิมคงที่ และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียคือ  24 เดือน
หลังจากวันที่ลงนามในสัญญา Sponsors Loan Agreement หรือวันที่มีการเบิกถอนเงินกูคร้ังแรกจากเจาหนี้เงินกู หรือวันที่       
ยื่นเจตจํานงเพื่อแสดงยอดคงเหลือของเงินที่ผูถือหุนที่มิไดทําผิดสัญญาใหกู แลวแตวันใดจะเกิดข้ึนกอน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547  บริษัทไดใหการสนับสนุนทางการเงินไปแลวเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 11.90 ลานดอลลารสหรัฐฯ 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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28 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
(ช) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย  หุนกูของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทยอย และดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     
เงินลงทุนในหุนกู     
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 47 53 
     
ดอกเบี้ยคางรับ     
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 1 1 
     
หุนกูของบริษัทที่ถือโดย     
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - - 14 
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - - 128 
     
ดอกเบี้ยคางจาย     
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - - 2 
     
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
     
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกูของ     
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 9 10 
     
ดอกเบี้ยจายของหุนกูของบริษัทที่ถือโดย     
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 1 2 
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 5 14 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
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29 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหนา 
 
ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหนาของบริษัท 
 
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreement จากการค้ําประกันเงินกูยืม

ใหแกบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 805 ลานบาท 
 
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Counter Guarantee และ Standby Letters of Credit  ที่ออกใน

นามของบริษัทเพื่อบริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 4,838 ลานบาท 
 

(ค) เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทไดเขาทําสัญญาเงินกู (Revolving Credit Facility Agreement) กับสถาบันการเงิน    
ตางประเทศ 2 แหง  วงเงินกูไมเกิน 100 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในรูปของ Revolving Credit มีระยะเวลา 5 ป  เพื่อใชเปนแหลง
เงินทุนในการลงทุนในโครงการตางๆ ในอนาคตของบริษัท 

 
(ง) บริษัทมีการบริหารภาระผูกพันใหเปนไปตามหลักเกณฑบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัทพิจารณา

แยกระดับความเสี่ยงของภาระผูกพันดังกลาว เปนภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงต่ําและที่มีความเสี่ยงสูง โดยบริษัทไดตั้งบัญชี
สํารองเพื่อภาระผูกพันในการชําระหนี้ในอัตรารอยละ 10 ของภาระค้ําประกันที่มีความเสี่ยงสูง ซ่ึงคิดเปนจํานวน 407 ลานบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทไดสํารองเงินดังกลาวไวเต็มมูลคาแลว โดยไดรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ในงบดุล 

 
สัญญาท่ีสําคัญ 
 
สัญญาซ้ือขายไฟฟาและสัญญาแปลงพลังงาน 
 
บริษัทยอยของบริษัท บริษัทยอยของกัลฟ และกิจการรวมคาของบริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ). สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาตั้งแต 15 ป ถึง 25 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทยอยเหลานั้น
ตองยื่นหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 671 ลานบาทและจะ
ไดรับคืนหลักประกันเม่ือครบอายุสัญญาแลว 
 
ภายใตสัญญา Energy Conversion Agreements (ECAs) กับ National Power Corporation (NPC) ซ่ึงทําสัญญาโดยบริษัทยอยของ 
Conal สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาตั้งแต 10 ป ถึง 18 ป และเม่ือครบกําหนดสัญญา บริษัทยอยแหงหน่ึงของ Conal จะตองโอนกรรมสิทธิ์
และผลประโยชนทั้งหมดที่มีในโรงไฟฟาใหกับ NPC โดยปราศจากคาตอบแทนใดๆ สวนสัญญากับอีกสองบริษัทยอยสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับเงื่อนไขของ NPCโดยบริษัทยอยทั้งสามรายดังกลาวจะไดรับเงินชดเชยจาก NPC ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
แกไข ยกเลิกขอกฎหมายหรือขอบังคับในประเทศฟลิปปนส ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอผลประโยชนของบริษัทยอย
เหลาน้ันจะมีไดจากโรงไฟฟาและ/หรือการลงทุน 

 
สัญญาซ้ือขายน้ําประปา 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อผลิตนํ้าประปาซึ่งมีระยะเวลา 30 ป ภายใตสัญญา 
บริษัทยอยดังกลาวตองผลิตนํ้าประปาเพื่อขายใหกับการประปาในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงกปภ. ตองซ้ือนํ้าประปาตาม
ปริมาณข้ันต่ําและราคาที่ระบุในสัญญา 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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29 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหนา (ตอ) 
 
สัญญาท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
สัญญาซ้ือขายเชื้อเพลิง 
 
บริษัทยอยของบริษัท บริษัทยอยของกัลฟและกิจการรวมคาของบริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด ไดทําสัญญาซื้อขายกาซกับ
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 16 ป ถึง 26 ปและสามารถตออายุออกไปไดอีก 4 ป ถึง 5 ป    
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายน้ํามันเตากับบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  สัญญามีอายุ 3 ปเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  และสามารถขยายเวลาไปไดอีก 1 ปโดยอัตโนมัติ (ถาหากไมมีการยกเลิกการขยายเวลา
โดยอัตโนมัติ)  นอกจากนี้  บริษัทยอยอีกแหงของบริษัทยังไดทําสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง (แกลบ) กับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหน่ึงเพื่อ
ซ้ือแกลบ โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 21 ป 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของกัลฟไดทําสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงกับผูถือหุนรายหน่ึง โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 25 ป 

 
สัญญาบริการและซ้ือวัสดุสํารองคลัง  
 
บริษัทยอยสองแหงของบริษัทไดทําสัญญาระยะยาวในการซื้อวัสดุสํารองหลักกับผูขายรายหนึ่ง ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทยอย       
ทั้งสองแหงจะตองซ้ือชิ้นสวนแกสเทอรไบนตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีมูลคารวมทั้งส้ินเปนจํานวนเงิน 58 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ
มีระยะเวลา 6 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ภาระผูกพันตามสัญญามียอดคงเหลือจํานวน 10 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
 
สัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดทําสัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟากับลูกคารายหนึ่ง สัญญามีมูลคารวมทั้งส้ิน      
20 ลานบาท โดยมีระยะเวลา 4 ป นอกจากนั้น บริษัทยอยดังกลาวยังไดทําสัญญาจัดหาวัสดุสํารองคลังและใหบริการบํารุงรักษากับ    
การไฟฟาแหงสาธารณรัฐซูดาน ซ่ึงมีมูลคารวมทั้งส้ิน 8 ลานดอลลารสหรัฐฯ  โดยมีระยะเวลานับจากวันที่เร่ิมใหบริการจนถึงเดือนมีนาคม      
พ.ศ. 2550  
 
บริษัทยอยสองแหงของกัลฟไดเขาทําสัญญารับบริการเพื่อจัดหาอุปกรณและอะไหล และบริการซอมบํารุงกังหันกาซและเครื่องกําเนิดไฟฟา 
โดยครอบคลุมถึงการซอมบํารุงรักษาหลักกับผูใหบริการรายหนึ่ง สัญญามีมูลคาทั้งส้ินเปนจํานวนเงินรวม 14 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 
59 ลานบาท โดยมีระยะเวลา 12 ปเร่ิมตั้งแตปพ.ศ. 2542 ถึงปพ.ศ. 2554 ในระหวางปพ.ศ. 2547 บริษัทยอยทั้งสองแหงไดทําสัญญา
แกไขอัตราคาบริการกับผูใหบริการรายเดิมเหลือเพียง 8.83 ลานดอลลารสหรัฐฯ  โดยมีระยะเวลา 12 ปนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2548  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ภาระผูกพันตามสัญญามียอดคงเหลือจํานวน 8.83 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
 
รายจายฝายทุน 
 
บริษัทยอยสองแหงของกัลฟเขาทําสัญญากอสรางโรงไฟฟาเปนระยะเวลา 2.5 ปถึง 3.5 ป โดยมีมูลคาทั้งส้ิน 151.52 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
322.44 ลานสวิสฟรังก 124.54 ลานยูโร 59.88 ลานเยนและ 3,495.36 ลานบาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กลุมบริษัทมีรายจาย
ฝายทุนภายใตสัญญาดังกลาวที่ถือเปนภาระผูกพันแตไมไดรับรูในงบการเงินรวมคงเหลืออยูเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 64.66 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ 137.88 ลานสวิสฟรังก 53.25 ลานยูโร 26.95 ลานเยนและ 1,462 ลานบาท 
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30 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 
ประเทศไทย 
 
เม่ือตนปพ.ศ. 2547 รัฐบาลไดชะลอการแปรรูป กฟผ. และการกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยออกไป และเม่ือวันที่       
22 เมษายน พ.ศ. 2547 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา    
ทั้งน้ีคาดวาภายในปพ.ศ.  2548 จะมีความชัดเจนในรายละเอียดของการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและสามารถจัดตั้งองคกรกํากับดูแลได
แลวเสร็จ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กลุมบริษัทยังไมสามารถประมาณผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวที่
จะมีตอกลุมบริษัทได 
 
ประเทศฟลิปปนส 
 
เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ไดมีการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปการไฟฟาของ National Power Corporation (NPC)   
และการปรับโครงสรางของธุรกิจไฟฟาในประเทศฟลิปปนส  ซ่ึงตอมาไดมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อระบุกฎเกณฑการดําเนินการ  
เกี่ยวกับกฎหมายการแปรรูปการไฟฟา  กฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2546 ซ่ึงในขณะนี้ยังอยูในระหวาง   
การดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑและขอบังคับที่กําหนดไวในกฎหมายแปรรูปการไฟฟา ในเดือนพฤศจิกายน 2546 ไดมี
การจัดตั้งหนวยงานเกี่ยวกับการประสานงานการซื้อขายไฟฟาในประเทศฟลิปปนสข้ึน โดยหนวยงานดังกลาวมีหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการกํากับดูแลและเตรียมงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดกลางเพื่อการซื้อขายไฟฟาของประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547    
กลุมบริษัทยังไมสามารถประมาณผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ บังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวที่จะมีตอกลุมบริษัทได 
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