
 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล  
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
31 มีนาคม พ.ศ. 2551 



 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 งบกําไรขาดทุนรวมแล ะงบกําไ รขาดทุนเ ฉพาะบริษัท      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแส เ งินสดรวมแล ะ    
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ที่แนบมาน้ีของบริษัท  ผลิตไฟฟา  จํา กัด 
(มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินระหวางกาลเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ งบการ เ งินระห ว างกาล ดังกล าวจาก 
ผลการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนแล ะปฏิบัติง านสอบท าน 
เพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ า คัญห รือ ไม  การสอบท านน้ี 
มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเ ชื่ อ ม่ันนอยกว า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลดังกลาวในวรรคแรกไมถูกตองตามที่ควรในสาระสาํคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดเสนอรายงานไ ว 
อยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว และขาพเจามิไดใชวิธีการ
ตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานน้ัน 
 
 
 
 
 
สุชาติ เหลืองสุรสวัสด์ิ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,069,205 3,750,425 3,498,921 2,444,066
เงินลงทุนระยะสั้น

- เงินฝากสถาบันการเงิน 364,081 226,015 100,890 890
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 14 32,441 32,240 39,741 39,539

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน 7 1,314,946 914,022 - -
ลูกหนี้การคา สุทธิ 8 157,298 147,963 - -
ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 14 1,603,332 1,621,832 - -
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา 9 2,866,941 2,074,500 6,593,406 5,646,204
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน
ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 14 - - 866,840 866,840

ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 14 62,705 62,859 57,918 10,099
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 3,336,564 3,328,405 - -
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 474,879 310,678 19,431 16,341

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 15,282,392 12,468,939 11,177,147 9,023,979

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
และเงินลงทุนอ่ืน 14 1,409,255 1,484,001 1,452,242 1,525,941

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน 7 1,166 1,166 - -
ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระเกินกวาหนึ่งป 14 187,455 196,169 187,455 196,169
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน สุทธิ 14 - - 1,700,400 1,700,400
เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 - - 11,976,061 11,976,061
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 9 20,611,131 20,233,045 17,696,600 17,677,178
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 10 18,111,002 18,637,631 679,442 690,206
คาความนิยม สุทธิ 10 207,066 210,697 - -
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 377,814 368,692 248,156 248,164

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 40,904,889 41,131,401 33,940,356 34,014,119

รวมสินทรัพย 56,187,281 53,600,340 45,117,503 43,038,098

แทนกรรมการ  ……………………………………………………………….

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 207,247 487,900 - -
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 14 40,189 98,081 - -
เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 14 3,167 3,003 118 39
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 11 800,637 829,120 - -
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 729,675 729,675 - -
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

- ดอกเบ้ียคางจาย 14 119,826 36,452 46,390 1,953
- ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 130,551 113,153 - -
- ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 263,554 151,623 - -
- อ่ืนๆ 436,510 508,651 78,556 164,136

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,731,356 2,957,658 125,064 166,128

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 11 5,334,090 5,451,827 4,000,000 4,000,000
หุนกู สุทธิ 12 2,226,937 2,226,937 - -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง 13
หรือเกษียณอายุ   137,616 136,238 35,837 34,545

หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา 9 1,004,589 823,136 - -
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 7,427 8,846 543 1,631

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 8,710,659 8,646,984 4,036,380 4,036,176

รวมหนี้สิน 11,442,015 11,604,642 4,161,444 4,202,304

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน

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

ทุนที่ออกและชําระแลว 5,264,650 5,264,650 5,264,650 5,264,650
สวนเกินมูลคาหุน 8,601,300 8,601,300 8,601,300 8,601,300
สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน 47,373 47,373 47,373 47,373
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
- สํารองตามกฎหมาย 530,000 530,000 530,000 530,000
ยังไมไดจัดสรร 29,091,526 26,274,327 25,948,715 23,752,782

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย 537,517 614,264 564,021 639,689
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   
   ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ 112,356 142,961 - -

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 44,184,722 41,474,875 40,956,059 38,835,794
สวนของผูถือหุนสวนนอย 560,544 520,823 - -

รวมสวนของผูถือหุน 44,745,266 41,995,698 40,956,059 38,835,794

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 56,187,281 53,600,340 45,117,503 43,038,098

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได
รายไดจากการขายและบริการ 14 2,747,242 2,753,283 - -
ตนทุนขายและบริการ 14 (1,407,887) (1,363,560) - -

กําไรข้ันตน 1,339,355 1,389,723 - -
คาใชจายในการบริหาร (197,895) (224,501) (104,023) (137,444)

กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 1,141,460 1,165,222 (104,023) (137,444)
รายไดอื่น

- ดอกเบี้ยรับ 14 35,652 69,547 58,984 75,263
- เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 77,861 82,462 77,861 82,462
- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - - 2,174,368 2,372,455
- อื่นๆ 20,334 17,180 35,339 35,363

คาตอบแทนกรรมการ (1,742) (1,637) (1,694) (1,565)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 48,334 64,425 - -

กําไรจากการดําเนินงาน 1,321,899 1,397,199 2,240,835 2,426,534
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 9 (251,429) (79,007) - -
สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 9 2,126,715 1,609,232 - -

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 3,197,185 2,927,424 2,240,835 2,426,534
ดอกเบี้ยจาย (164,704) (192,424) (44,902) (20,747)

กําไรกอนภาษีเงินได 3,032,481 2,735,000 2,195,933 2,405,787
ภาษีเงนิไดนิติบุคคล (175,561) (162,544) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 2,856,920 2,572,456 2,195,933 2,405,787

การปนสวนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 2,817,199 2,531,328 2,195,933 2,405,787
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 39,721 41,128 - -

2,856,920 2,572,456 2,195,933 2,405,787

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (บาท) 6

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 5.35 4.81 4.17 4.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม
 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน
 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง  สวนเกินจาก ของบริษัทที่  สวนของผูถือหุน

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

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 26,274,327 614,264 142,961 520,823 41,995,698
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - (30,605) - (30,605)

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 2,817,199    - - - 2,817,199
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (76,747) - - (76,747)
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - 39,721               39,721

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 29,091,526 537,517 112,356 560,544 44,745,266

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
- ตามที่รายงานไวเดิม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 20,199,878 780,338 (13,808) 509,392 35,919,123
- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ - - - - (121,128) - - (145) (121,273)
- ตามที่รายงานใหม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 20,078,750 780,338 (13,808) 509,247 35,797,850

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 2,531,328    - - - 2,531,328
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (95,142) - - (95,142)
เงินปนผลจาย - - - - - - - (4,203) (4,203)
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - 41,128               41,128

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 22,610,078 685,196 (10,242) 546,172 38,274,527

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท

 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง  สวนเกินจาก
ชําระแลว  สวนเกินมูลคาหุน หุนทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย  กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม  รวม
 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 23,752,782 639,689 38,835,794

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 2,195,933 - 2,195,933
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (75,668) (75,668)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 25,948,715 564,021 40,956,059

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
- ตามที่รายงานไวเดิม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 17,404,076 810,392 32,657,791
- ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ - - - - (28,983) - (28,983)
- ตามที่รายงานใหม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 17,375,093 810,392 32,628,808

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 2,405,787 - 2,405,787
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (91,704) (91,704)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 19,780,880 718,688 34,942,891

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับงวด 3,032,481 2,735,000 2,195,933 2,405,787
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
   - คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 541,426 528,707 12,003 11,825

- คาเผ่ือวัสดุสํารองคลังลาสมัย 9,902 (328) - -
- คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง

หรือเกษียณอายุ   3,290 3,197 827 963
   - กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (30,291) (63,512) - -

- ดอกเบี้ยรับ (35,652) (69,547) (58,984) (75,263)
- ดอกเบี้ยจาย 164,704 192,424 44,902 20,747

   - ขาดทุน (กําไร) จากการขายอุปกรณ (247) 48 (264) 48
- ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว - 3,684 - 3,684

   - เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น (77,861) (82,462) (77,861) (82,462)
- เงินปนผลจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - - (2,174,368) (2,372,455)
- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 9 251,429 79,007 - -

   - สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 9 (2,126,715) (1,609,232) - -

   กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,732,466 1,716,986 (57,812) (87,126)
   การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
     (ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)

- เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน (417,943) (406,196) - -
     - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 9,166 239,319 - -
     - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (40,011) (121,086) (7,875) (48,816)
     - วัสดุสํารองคลัง (14,725) 14,945 - -
     - สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (156,707) (4,767) 11,214 (15,023)
     - เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (338,545) (188,054) - -
     - เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 43,716 67,683 79 (3)

- การจายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (3,743) - - -
     - หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (158,518) (297,410) (86,576) (107,294)

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 655,156 1,021,420 (140,970) (258,262)

- จายภาษีเงินได - - - -

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 655,156 1,021,420 (140,970) (258,262)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อหุนเพิ่มทุนในกิจการรวมคา 9 (19,422) (7,937,955) (19,422) (7,937,955)
เงินสดจายสุทธิจากเงินฝากสถาบันการเงนิ (138,066) (20,000) (100,000) -
เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น (2,170) 17,634 (2,170) 27,000
เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนระยะยาว - 27 - -
เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้ออุปกรณ (26,973) (63,858) (965) (450)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 25,436 71,569 13,449 81,036
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา 875,000 - 1,227,166 690,000
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 77,861 82,462 77,861 82,462

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 791,666 (7,850,121) 1,195,919 (7,057,907)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายเจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน (330) (218) - -
เงินสดจายคาดอกเบี้ย (35,062) (61,517) - (20,320)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 4,350,000 - 4,350,000
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 (89,550) (91,755) - -
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน (3,100) (325) (93) (325)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (128,042) 4,196,185 (93) 4,329,355

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,318,780 (2,632,516) 1,054,856 (2,986,814)
ยอดคงเหลือตนงวด 3,750,425 5,601,550 2,444,065 4,129,761

ยอดคงเหลือปลายงวด 5,069,205 2,969,034 3,498,921 1,142,947

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย
 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,096,831 879,905 179,034 54,840
 - เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกําหนดภายในสามเดือน 3,972,374 2,089,129 3,319,887 1,088,107

5,069,205 2,969,034 3,498,921 1,142,947

รายการที่มิใชเงินสด
- จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลัก
  เบิกใชเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 45,181 138,673 - -
- จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงาน
  ออกจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 48,517 63,260 - -
- ซื้ออุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน 4,341 7,452 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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1 นโยบายการบัญชี  
 

1.1 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําห นดของ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงนิหลกั คือ งบดุล งบกําไรขาดทนุ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด ไดจัดทําใหเปนรปูแบบที่สมบูรณตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย
และตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการ บัญชีฉบับที่  41         
เรื่องงบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลภาษาไทยที่จัดทาํตามกฎหมาย       
ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการ เ งินสํ าห รับป
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ยกเวนการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมซ่ึงเปนผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไ ท ยแล ะ
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหมที่มีผลบังคับใชกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 1.2 
 

รายจายที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี โดยใช เ กณฑ เ ดียวกับการรับรู        
รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2550 
 

ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในงวดปจจุบัน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 

1.2 การป รับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551 
 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมตอไปน้ีไดมีการประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ บัญชี  โดย มีผล บัง คับใช ต้ั งแต    
รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญช ี
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25  เรื่องงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  เรื่องตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่องการนําเสนองบการเงิน   
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาดทางบัญชี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43  เรื่องการรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49  เรื่องสัญญากอสราง 
 

มาตรฐานการบัญชีใหม 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51  เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน 
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1 นโยบายการบัญชี  (ตอ) 
 

1.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551 (ตอ) 
 
กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใชปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและ เห็นว า
การมาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใชปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการ เ งินที่ นํา เ สนอ  ทั้ ง น้ี ยกเ วนการปรับปรุ ง 
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวตอไปน้ี 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ซ่ึงมีผลตอการนําเสนองบการเงินในสวนของผูถือหุนสวนนอยที่แสดงอยู ในงบกําไ ร
ขาดทุนรวม และการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 2  
 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึงไมอนุญาตใหตัดจําหนายสินทรัพยไม มี ตัวตนประ เภทที่ มีอ ายุการ ให
ประโยชนไมทราบแนนอน (indefinite life) แตตองทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป กลุมบริษัทประเมินวาคาความนิยมทั้ งห มดของ
กลุมบริษัทมีอายุการใหประโยชนจํากัดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาของบริษัทที่กลุมบริษัทเขาไปลงทุน ดังน้ัน กลุมบริษัทยังคงตัดจําห น าย
คาความนิยมจากการรวมธุรกิจตอไปตลอดอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
 

2 ขอมูลเพ่ิมเติม 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) มีดังนี้ 
 

2.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 
 
การประมาณการทางบัญชี ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเน่ืองและอยูบนพื้นฐานของประสบการณ
ในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะน้ัน ในระหวางงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 ฝายบริหารของกลุมบริษัทมิไดมีการประมาณการหรือกําหนดขอสมมติฐานซ่ึง มีความเ สี่ ย งอย าง มี
นัยสาํคัญและเปนเหตุใหตองมีการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินดวยจํานวนที่มีสาระสําคัญในรอบปบัญชีถัดไป 
 

2.2 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของกลุมบริษัทน้ันเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดํ า เ นินงานอย างตอ เ น่ือ งขอ ง       
กลุมบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพือ่
ลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติหลายประการ เชน การคืนทุนใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม 
และการขายสนิทรัพยเพื่อลดภาระหน้ี 
 

3 การนํานโยบายการบัญชีเร่ืองผลประโยชนพนักงานมาใชปฏิบัติ 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัทไดเริ่มใชนโยบายการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชนพ นักงานตามแนวท าง ถือปฏิบัติตามร างมาตรฐาน      
การบัญชีไทยเรื่องผลประโยชนพนักงานในสวนที่เก่ียวของกับผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ ทั้งน้ีเ พื่ อ ให มีการ
ประมาณการและบันทึกหน้ีสินไวอยางเหมาะสม กลุมบริษัทใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ 
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3 การนํานโยบายการบัญชีเร่ืองผลประโยชนพนักงานมาใชปฏิบัติ (ตอ) 
 
ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีดังกลาวมาใชปฏิบัติที่มีตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

พันบาท 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

พันบาท 
   

งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550   
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ เพิ่มขึ้น 121,455 30,373 
กําไรสะสมตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ลดลง (121,128) (28,983) 
กําไรสะสมปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ลดลง (127,875) (30,373) 
สวนของผูถือหุนสวนนอยตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ลดลง (145) - 
สวนของผูถือหุนสวนนอยปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ลดลง (153) - 
   
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550   
ตนทุนขายและบริการ เพิ่มขึ้น 1,778 - 
คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 1,419 963 
ดอกเบ้ียจาย เพิ่มขึ้น 1,716 427 
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา เพิ่มขึ้น 494 - 
สวนแบงผลกําไรในกิจการรวมคา ลดลง (1,340) - 
สวนของผูถือหุนสวนนอย ลดลง (8) - 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ลดลง (บาท) (0.01) - 
 

4 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัทมิไดบันทึกภ าษี เ งินไ ด นิติ บุคคลค างจ ายห รือค าง รับสํ าห รับ 
ผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล รับรู โดยใช วิธีประมาณการอย าง ดีที่ สุ ด 
โดยคาดการณจากอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของรอบปบัญชี คืออัตรารอยละ 5.79 ตอป (พ.ศ. 2550 อัตรารอยละ 5.94 ตอป )
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5 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
ขอมูลจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร 
 

 

ประเทศไทย

ประเทศ
สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ประเทศ
ฟลิปปนส

ปรับปรุง
รายการบัญชี
ระหวางกัน งบการเงินรวม

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 
รายไดจากการขายและบริการ 2,780,629 - - (33,387) 2,747,242
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียตามสวนงาน - (251,429) - - (251,429)
สวนแบงผลกําไรตามสวนงาน 2,111,940 - 14,775 - 2,126,715
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 2,897,585 - - (40,665) 2,856,920

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงใหม) 
รายไดจากการขายและบริการ 2,782,529 - - (29,246) 2,753,283
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียตามสวนงาน - (79,007) - - (79,007)
สวนแบงผลกําไรตามสวนงาน 1,598,574 - 10,658 - 1,609,232
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 2,615,482 - - (43,026) 2,572,456
 

 
6 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง นํ้าห นักตามจํานวนหุ น 
ที่ออกจําหนายอยูในระหวางงวด (พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 จํานวน 526,465,000 หุน) 
 
บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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7 เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน 
 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัดและบริษัท เอ็กโก โคเ จนเนอ เ รชั่ น จํา กัด  
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกู บริษัทยอยทั้งสองแหงตองสํารองเงินไวเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเ บ้ีย  
ที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงป โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ  11 แล ะ  12)  
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 เงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเ บ้ีย มี จํานวนรวม  850 ล านบาท  ( วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 383 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 466 ลานบาท 
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 532 ลานบาท) เปนยอดบัญชีซ่ึงตองมีไวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู  อย าง ไ ร ก็ตาม  เ งินฝาก
สถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดหลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหน้ีเงินกูแลว 
 

8 ลูกหนี้การคา สุทธิ 
 
ยอดลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สามารถวิเคราะหแยกตามอายุห น้ีที่ ค างชํ าระไ ด 
ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ไมเกินกําหนด 154,318 112,590 - - 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 1,759 21,351 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน - 7,899 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน - 4,902 - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 2,034 2,034 - - 
 158,111 148,776 - - 
หัก   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (813) (813) - - 
     

ลูกหน้ีการคา สุทธิ 157,298 147,963 -  
 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 11,976,061 11,976,061 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 21,005,537 20,627,451 18,091,006 18,071,584 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (394,406) (394,406) (394,406) (394,406) 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 20,611,131 20,233,045 17,696,600 17,677,178 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 
   และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

 
20,611,131 

 
20,233,045 

 
29,672,661 

 
29,653,239 

 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 20,233,045 29,653,239 
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียในกิจการรวมคา 2,126,715 - 
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา 10,000 19,422 
เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา (1,667,440) - 
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย 
   ในความตองการของตลาดที่มีไวเผ่ือขาย 

 
(30) 

 
- 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (91,159) - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 20,611,131 29,672,661 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท 

                                                          (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม ) 
บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย      
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  ผลิตไฟฟา  4,702,200 99.99 4,702,200 240,755 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ผลิตไฟฟา  4,850,000 99.99 4,850,000 251,817 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด   ใหบริการรับจาง ซอมแซม  400,000 99.99 400,000 14,356 
   เซอ รวิส จํากัด และบริษัทยอย     และรับจางเดินเคร่ือ งจักร      
   และกิจการรวมคา     โรงไฟฟา      
   - บริษัทยอย      
      -  บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด  ซ้ือ/ขาย  ขนสงเช้ือเพลิง  

   จากเศษวัสดุธรรมชาติ   99.99   

      -  บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด  ผลิตนํ้าประปา   70.00   
   -  กิจการรวมค า       
      -  บริษัท อมตะ เพาเวอร -เอสโก เซอรวิส จํากัด  รับจางเดินเค ร่ืองจักรโรงไฟฟ า   50.00   
บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็ นเนอรย่ี จํากัด  และบริษัทยอย ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับ 

   พลังงานไฟฟาโดยใชวัตถุดิบ  
   ธรรมชาติเปนเ ช้ือเพลิง  

175,000 74.00 129,500 - 

   -  บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด  ผลิตไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงจาก  
   แกลบ 

 95.00   

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด   ผลิตไฟฟา  1,060,000 80.00 891,894 - 
บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศ British Virgin Islands 
EGCO International B.V.I และกิจการรวมคา  ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน - 99.99 1,002,467 - 
   - Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดต้ังข้ึน

ในประเทศฟลิปปนส) 
ลงทุนในโครงการตางๆ  ทาง 
   ดานธุรกิจพลังงานไฟฟา  

729,320 40.00  
 

 
 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     11,976,061 506,928 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลมีจํานวน  3,726  ลานบาท 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท 

                                                        (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม )  
บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย      
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด  ผลิตไฟฟา  4,702,200 99.99 4,702,000 2,239,055 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด  ผลิตไฟฟา  4,850,000 99.99 4,850,000 2,352,477 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด   ใหบริการรับจาง ซอมแซม  400,000 99.99 400,000 254,540 
   เซอ รวิส จํากัด และบริษัทยอย     และรับจางเดินเคร่ือ งจักร      
   และกิจการรวมคา     โรงไฟฟา      
   - บริษัทยอย      
      -  บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด  ซ้ือ/ขาย  ขนสงเช้ือเพลิง  

   จากเศษวัสดุธรรมชาติ   99.99   

      -  บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด  ผลิตนํ้าประปา   70.00   
   -  กิจการรวมค า       
      -  บริษัท อมตะ เพาเวอร -เอสโก เซอรวิส จํากัด  รับจางเดินเค ร่ืองจักรโรงไฟฟ า   50.00   
 บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรย่ี จํากัด  และบริษัทยอย ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับ 

   พลังงานไฟฟาโดยใชวัตถุดิบ  
   ธรรมชาติเปนเ ช้ือเพลิง  

175,000 74.00 129,500 70,146 

   -  บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด  ผลิตไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงจาก
แกลบ 

 95.00   

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด   ผลิตไฟฟา  1,060,000 80.00 891,894 230,541 
บริษัทยอยที่จัดตั้งข้ึนในประเทศ British Virgin Islands 
EGCO International B.V.I และกิจการรวมคา  ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน - 99.99 1,002,467 408,662 
   - Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดต้ังข้ึน

ในประเทศฟลิปปนส) 
ลงทุนในโครงการตางๆ  

ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา  
729,320 40.00  

 
 
 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     11,976,061 5,555,421 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 

9.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี 
 

  งบการเงินรวม  
  31 มีนาคม พ.ศ. 2551  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  พันบาท  
                                   (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม ) 
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย      
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก 
   เซอรวิส จํากัด (อเมสโก)  

รับจางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟา 50.00 1,000 14,161 - 

บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา  
    จํากัด (เอ็กโก เจดี) และ 
    บริษัทรวมและกิจการรวมคา 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 813,606 - 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด  
    (มหาชน) (กัลฟ ) และบริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 7,067,175 8,899,191 - 

บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร จํากัด  
    (บีแอลซีพี) 

ผลิตไฟฟา  50.00 9,902,800 10,519,793 1,667,440 

บริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและ 
    ส่ิงแวดลอม จํากัด (SEED) 

ลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ 
  พลังงานไฟฟาโดยใช 
  วัตถุดิบเหลือใชเปน  
  เชื้อเพลิง  

50.00 10,000 10,000 - 

กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนส      
Conal Holdings Corporation 

(Conal) และบริษัทยอย 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 
 

748,786 
 

- 
 

   18,331,802 21,005,537 1,667,440 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) (394,406) - 
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   17,937,396 20,611,131 1,667,440 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 ภายใตเงื่อนไขสัญญาเงินกูของบีแอลซีพี บริษัทตองนําใบหุนสามัญของกิจการรวมคาดังกลาวไปวางเปน 
หลักทรัพยคํ้าประกันสําหรับเงินกูระยะยาวของกิจการรวมคาดังกลาว  
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 เงินปนผลคางรับจากกิจการรวมคาในงบการเงินรวมระหวางกาลมีจํานวน 2,867 ลานบาท 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 

9.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
   งบการเงินรวม  
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  พันบาท  
                                    (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม ) 
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย      
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก 
   เซอรวิส จํากัด 

รับจางเดินเครื่องจักรโรงไฟฟา 50.00 1,000 11,756 - 

บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด  
   (เอ็กโก เจดี) และบริษัทรวมและ 
   กิจการรวมคา 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 772,945 60,000 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)  
(กัลฟ ) และบริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 7,067,175 8,208,023 - 

บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร จํากัด  
    (บีแอลซีพี) 

ผลิตไฟฟา  50.00 9,902,800 10,809,559 3,000,000 

กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศฟลิปปนส      
Conal Holdings Corporation (Conal) 

และบริษัทยอย 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 
 

825,168 
 

80,043 
 

   18,321,802 20,627,451 3,140,043 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) (394,406) - 
รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   17,927,396 20,233,045 3,140,043 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ  (ตอ) 
 

9.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2551  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  
                                 (รวมสัดสวนการล งทุนทางออม ) 
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย    
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี ) และ

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 - 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) และ 
บริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 7,067,175  - 

บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซี พี) ผลิตไฟฟา  50.00 9,902,800 1,667,440 
บริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม จํากัด 

(SEED) 
ลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ 
  พลังงานไฟฟาโดยใช 
  วัตถุดิบเหลือใชเปน  
  เชื้อเพลิง  

50.00 10,000 - 

กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
Nam Theun 2  Power Company Limited ผลิตไฟฟา  

   (อยูระหวางการกอสราง) 
25.00 762,671 

 
- 
 

  18,091,006 1,667,440 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) - 

  รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   17,696,600 1,667,440 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 เงินปนผลคางรับจากกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลมีจํานวน 2,867 ลานบาท 
 
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 
 
Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) 

 
(ก) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 NTPC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 0.90 ลานเหรียญสหรัฐ กลุมบริษัท ไ ด จ าย       

ชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 0.30 ลานเหรียญสหรัฐ เทียบเทากับ 9.42 ลานบาท 
 
บริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม จํากัด (SEED) 

 
(ข) ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงนามในบันทึกขอตกลงกับผูรวมทุนอีกสองราย เพื่อลงทุนใน SEED เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟา

โดยใชวัตถุดิบเหลือใชเปนเชื้อเพลิงในสัดสวนรอยละ 50 โดยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 SEED ไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 0.10  
ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวและจําหนายในอัตราหุนละ 100 บาท บริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวนเงินรวม 10 ลานบาท   
โดยที่ผูรวมทนุอีกสองรายจะดําเนินการซ้ือหุนเพิ่มทุนตามสัดสวนการลงทุนในภายหลัง 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

9.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท  พันบาท  
                                   (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม ) 
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย    
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี ) 

และบริษัทรวมและกิจการรวมคา 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 60,000 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ)        
และบริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 7,067,175 - 

บริษัท บีแอลซี พี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซี พี) ผลิตไฟฟา  50.00 9,902,800 3,000,000 
กิจการรวมคาท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
Nam Theun 2  Power Company Limited ผลิตไฟฟา  

   (อยูระหวางการกอสราง) 
25.00 753,249 

 
- 
 

  18,071,584 3,060,000 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) - 

  รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   17,677,178 3,060,000 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
9.3 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา  

 
การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินสุทธิที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
  

ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ (823,136) 
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา 9,422 
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับงวด (251,429) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ 60,554 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ (1,004,589) 

 
มูลคาของหน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดังน้ี 
 
   งบการเงินรวม  
   31 มีนาคม  พ.ศ. 2551 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  
      

Nam Theun 2  Power Company Limited ผลิตไฟฟา  
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 762,671 (1,004,589) - 

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

Nam Theun 2  Power Company Limited ผลิตไฟฟา  
   (อยูระหวางการกอสราง) 

25.00 753,249 (823,136) - 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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10 รายจายฝายทุนและภาระผูกพัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  คาความนิยม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
 พันบาท พันบาท พันบาท 

    

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  
 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 

   

ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 18,637,631 210,697 690,206 
ซ้ือสินทรัพย 23,899 - 1,265 
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย 45,181 - - 
โอนวัสดุสํารองหลักออกจากสินทรัพย (48,517) - - 
จัดประเภทรายการใหม (12,140) - - 
ขายสินทรัพย สุทธิ (55) - (36) 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (534,997) (3,631) (11,993) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 18,111,002 207,066 679,442 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยไดนําที่ดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน 10,115 ลานบาท  ไปจดจํานองแล ะ จํา นํา เพื่ อ เ ปน 
หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 11 และ 12 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 
10,366 ลานบาท) 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษทัไมมีรายจายฝายทุนเก่ียวกับการกอ ส ร าง โรง ไฟฟาแ ล ะ ซ้ืออุปกรณสํ าห รับโรงไฟฟา 
ที่ถือเปนภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมระหวางกาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ไมมี) 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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11 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
 

เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืม ดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2551 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ    
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 691,300 724,041 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 32,087 30,211 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 81,005 78,623 - - 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู 

     รอตัดบัญชี  (3,755) (3,755) - - 
 800,637 829,120 - - 
เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ     
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 529,683 606,168 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 229,743 231,419 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 4,595,625 4,636,128 4,000,000 4,000,000 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู 

     รอตัดบัญชี สุทธิ (20,961) (21,888) 
 

- 
 

- 
 5,334,090 5,451,827 4,000,000 4,000,000 
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 6,134,727 6,280,947 4,000,000 4,000,000 
 
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประ กันโดยการ จํานองที่ ดิน อาคาร  
โรงไฟฟาและจํานําอุปกรณของบริษัทยอย นอกจากน้ี บริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียทีจ่ะครบกําหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไว ในห มายเห ตุฯ  
ขอ 7) อีกทั้ง บริษัทยอยไดโอนสิทธิในการรับเงินจากสัญญาซ้ือขายไฟฟา สัญญาการบํารุงรักษาหลักและกรมธรรมประ กันภัย ให กับ 
เจาหน้ีเงินกูรวมทั้งตองคงไวซ่ึงสัดสวนทางการเงินตามเงื่อนไขภายใตสัญญา Master Agreements 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พันบาท พันบาท 

   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 6,280,947 4,000,000 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (89,550) - 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี 927 - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (57,597) - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 6,134,727 4,000,000 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 หุนกู 
 
หุนกูเปนหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัทยอยดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท 
   

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 729,675 729,675 
หุนกู สุทธิ 2,226,937 2,226,937 
รวมหุนกู 2,956,612 2,956,612 

 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 พันบาท 

  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551  
ราคาตามบัญชีตนงวด 2,956,612 
การจายคืนหุนกู - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 2,956,612 

 
หุนกูของบริษัทยอยเปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะครบกําหนดชาํระ  
ภายในหน่ึงป ซ่ึงเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 7) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพย
และสัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 10 และ 11) 
 

13 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พันบาท พันบาท 

   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551   
มูลคาตามบัญชีตนงวด 136,238 34,545 
คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ 3,290 827 
ตนทุนดอกเบ้ีย 1,831 465 
การจายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (3,743) - 
มูลคาตามบัญชีปลายงวด 137,616 35,837 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) และ วันเอนเนอจ้ี ไทยแลนด ลิมิเต็ด (เดิมชื่ อ  “บริษัท  
ซีแอลพี เพาเวอร โปรเจ็คส (ประเทศไทย) จํากัด”) ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลือถือโดยนักลงทนุทัว่ไป 
 

รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 9 
 

รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

(ก) รายไดคาขายไฟฟา 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดคาขายไฟฟา     
- ผูถือหุนใหญ 2,223,284 2,292,759 - - 
 

รายไดคาขายไฟฟาคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  
 

ทั้งน้ี รายไดคาขายไฟฟาสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ได รวมสวนที่ ไ ด รับชดเ ชย 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินประมาณ 65 ลานบาทและ 114 ลานบาท ตามลําดับ 
 

(ข) รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดการใหบริการ     
- ผูถือหุนใหญ 7,609 8,318 - - 
     
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย     
- ผูถือหุนใหญ 25,465 42,968 - - 
 
รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจายคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ค) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2551 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 1,603,332 1,621,832 - - 
 

ยอดลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สามารถวิเคราะหตามอายุ
ไดดังน้ี 
 
ไมเกินกําหนด 1,574,671 1,571,781 - - 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 18,292 22,680 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 3,985 20,789 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 305 - - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 6,079 6,582 - - 
 1,603,332 1,621,832 - - 
     

เจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 40,189 98,081 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(ง) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2551 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 55,932 55,932 - - 
- บริษัทยอย - - 55,718 7,787 
- กิจการรวมคา  4,605 6,927 2,200 2,312 
- กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 2,168 - - - 
 62,705 62,859 57,918 10,099 
     

ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนด     
รับชําระเกินกวาหน่ึงป  187,455 196,169 187,455 196,169 

     
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน     
- บริษัทยอย - - 118 39 
- กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 3,167 3,003 - - 
 3,167 3,003 118 39 

 
 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

(จ) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2551 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที ่     
  เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหน่ึงป     
  - บริษัทยอย - - 866,840 866,840 
     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน สทุธิ     
  - บริษัทยอย - - 1,700,400 1,700,400 
     
 - - 2,567,240 2,567,240 
     
ดอกเบ้ียคางรับ     
- บริษัทยอย - - 45,986 7,419 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551   
ยอดคงเหลือตนงวด - 2,567,240 
เงินใหกูยืมระหวางงวด - - 
เงินกูรับคืนระหวางงวด  - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - 2,567,240 
   

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัทยอย - - 38,567 50,394 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
(ฉ) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย และดอกเบี้ยที่เก่ียวของ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2551 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินลงทุนในหุนกู     
- บริษัทยอย - - 29,575 29,575 
     
ดอกเบ้ียคางรับ     
- บริษัทยอย - - 1,650 272 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัทยอย - - 1,377 1,672 
 

เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอยไดแสดงรวมอยูในเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในงบดุลเฉพาะบริษัท  ณ  วันที่  31 มีนาคม  
พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 
15 ภาระผูกพันและสัญญาที่สําคัญ 

 
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 ไมมีภาระผูกพันและสัญญาตางๆ ที่ แ ตกต างจากงวดป บัญชีสิ้ นสุด วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 อยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 

 
ภาระผูกพันของบริษัท 

 
(ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreements จากการค้ํ าประ กันเ งินกู ยืม 

ใหแกบริษัทยอยและกิจการที่เก่ียวของกันเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 422  ลานบาท 
 

(ข) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัท มีภ าระ ผูกพันภ ายใต  Counter Guarantee แล ะ  Standby Letters of Credit ที่ อ อก 
ในนามของบริษัทเพื่อบริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,737 ลานบาท 

 
(ค) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดนําใบหุนสามัญของ กิจการร วมค า บีแ อล ซีพี  ไปวาง เปนห ลักท รัพย คํ้ าประ กัน  

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 9.2 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 

 31 

16 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินของบริษัท 
 
(ก) เงินปนผลจาย 

 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดํ า เ นินงาน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ในอัตราหุนละ 2.50 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เ ปนจํานวน
เงินรวม 1,316 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 

(ข) การรับโอนกิจการ 
 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดอนุมัติการรับโอนกิจการทั้ งห มดจากบริษัท    
ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ในวันที่ 1 กรกฎาคม  พ .ศ . 2551 ห รือ วันอื่ นใดตามที่ กรรมการ 
ผูจัดการใหญจะกําหนด และภายหลังการโอนกิจการแลว บฟร. จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และเริ่มกระบวนการชําระบัญชี
ภายในปเดียวกัน 
 

(ค) การขายธุรกิจ 
 
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี) 
  
เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนสามัญของเอ็กโก เจดี กับ บริษัท อมตะ เพาเ วอ ร  จํา กัด  
โดยบริษัทจะขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูใน เอ็กโก เจดี จํานวน 58,421,693 หุน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดในราคา 
785 ลานบาท  
 
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก จํากัด (อเมสโก) 
 
เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทไดลงนาม
ในสัญญาซ้ือขายหุนสามัญของอเมสโกกับบริษัท อมตะ เพาเวอร จํากัด โดย เอสโกจะขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูในอเ มส โก  จํานวน  
100,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดในราคา 30 ลานบาท  
 

(ง) การเรียกชําระคาหุนเพ่ิมเติมของกิจการรวมคา 
 
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2551 กิจการรวมคา NTPC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงิน 9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และ 18.45 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ กลุมบริษัทมีภาระผูกพันที่ตองจายคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเ ดิมเปน
จํานวนเงินรวม 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทากับ 94.87 ลานบาท และ 6.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท า กับ 194.48 
ลานบาท ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ตามลําดับ 

 




