
 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 



 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  
 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ที่แนบมานี้ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินระหวางกาลเหลานี้  
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน 
เพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้ 
มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวา
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลดังกลาวในวรรคแรกไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากดั (มหาชน) 
และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดเสนอรายงานไว 
อยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว และขาพเจามิไดใชวิธีการ
ตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 
 
 
 
 
 
 
สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,325,036 3,750,425 3,932,535 2,444,066
เงินลงทุนระยะส้ัน

- เงินฝากสถาบันการเงิน 258,957 226,015 200,890 890
- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 15 59,865 32,240 67,586 39,539

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน 7 533,538 914,022 - -
ลูกหนี้การคา สุทธิ 8 162,347 147,963 - -
ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 15 1,582,029 1,621,832 - -
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา 9 3,450,132 2,074,500 7,057,751 5,646,204
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน

ท่ีถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 15 - - 893,620 866,840
ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 15 80,565 62,859 16,813 10,099
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 3,203,965 3,328,405 - -
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 15 402,547 310,678 17,721 16,341

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 15,058,981 12,468,939 12,186,916 9,023,979

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
และเงินลงทุนอ่ืน 15 1,378,103 1,484,001 1,411,467 1,525,941

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน 7 1,166 1,166 - -
ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระเกินกวาหนึ่งป 15 203,461 196,169 203,461 196,169
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน สุทธิ 15 - - 1,240,200 1,700,400
เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 - - 11,976,061 11,976,061
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 9 19,661,546 20,233,045 17,694,576 17,677,178
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 10 17,792,044 18,637,631 677,912 690,206
คาความนิยม สุทธิ 10 203,434 210,697 - -
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 372,366 368,692 244,126 248,164

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 39,612,120 41,131,401 33,447,803 34,014,119

รวมสินทรัพย 54,671,101 53,600,340 45,634,719 43,038,098

แทนกรรมการ  ……………………………………………………………….

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 209,457 487,900 - -

เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 15 79,458 98,081 - -

เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 15 6,046 3,003 3 39

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 11 186,006 829,120 - -

หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 771,859 729,675 - -

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

- ดอกเบี้ยคางจาย 30,057 36,452 1,397 1,953

- ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 127,741 113,153 - -

- ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 236,998 151,623 - -

- อ่ืนๆ 362,140 508,651 73,008 164,136

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,009,762 2,957,658 74,408 166,128

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 11 5,369,082 5,451,827 4,000,000 4,000,000

หุนกู สุทธิ 12 1,830,113 2,226,937 - -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง

หรือเกษียณอายุ   13 142,736 136,238 37,129 34,545

หนี้สินสุทธิในกิจการรวมคา 9.3 564,909 823,136 - -

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 8,980 8,846 2,432 1,631

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,915,820 8,646,984 4,039,561 4,036,176

รวมหนี้สิน 9,925,582 11,604,642 4,113,969 4,202,304

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะบรษัิท
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 29,235,563 26,274,327 26,549,788 23,752,782

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย 506,828 614,264 527,639 639,689

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   

   ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ 55,547 142,961 - -

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 44,241,261 41,474,875 41,520,750 38,835,794

สวนของผูถือหุนสวนนอย 504,258 520,823 - -

รวมสวนของผูถือหุน 44,745,519 41,995,698 41,520,750 38,835,794

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 54,671,101 53,600,340 45,634,719 43,038,098

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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

รายไดจากการขายและบริการ 15 2,575,066 2,557,264 - -

ตนทุนขายและบริการ 15 (1,436,847) (1,378,041) - -

กําไรข้ันตน 1,138,219 1,179,223 - -

คาใชจายในการบริหาร (226,520) (219,865) (115,105) (149,380)

กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 911,699 959,358 (115,105) (149,380)

รายไดอ่ืน

- ดอกเบี้ยรับ 15 47,698 53,938 63,858 68,058

- เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน - 26,068 - 26,068

- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - - 1,522,464 2,884,716

- อ่ืนๆ 20,950 62,216 472,195 82,019

คาตอบแทนกรรมการ (1,724) (1,716) (1,616) (1,647)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (16,898) 38,488 - -

กําไรจากการดําเนินงาน 961,725 1,138,352 1,941,796 2,909,834

สวนแบงผลกําไร (ขาดทุนเกินสวนไดเสีย) ในกิจการรวมคา 141,338 (101,430) - -

สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 703,357 1,813,172 - -

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,806,420 2,850,094 1,941,796 2,909,834

ดอกเบี้ยจาย (162,363) (222,695) (44,833) (54,741)

กําไรกอนภาษีเงินได 1,644,057 2,627,399 1,896,963 2,855,093

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (180,277) (110,792) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,463,780 2,516,607 1,896,963 2,855,093

การปนสวนกําไร

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 1,439,927 2,479,310 1,896,963 2,855,093

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 23,853 37,297 - -

1,463,780 2,516,607 1,896,963 2,855,093

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 6

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 2.74 4.71 3.60 5.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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

รายไดจากการขายและบริการ 15 5,322,308 5,310,547 - -

ตนทุนขายและบริการ 15 (2,844,734) (2,741,601) - -

กําไรข้ันตน 2,477,574 2,568,946 - -

คาใชจายในการบริหาร (424,415) (444,366) (219,128) (286,824)

กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 2,053,159 2,124,580 (219,128) (286,824)

รายไดอ่ืน

- ดอกเบี้ยรับ 15 83,350 123,485 122,842 143,321

- เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน 77,861 108,530 77,861 108,530

- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - - 3,696,832 5,257,171

- อ่ืนๆ 41,284 79,396 507,534 117,382

คาตอบแทนกรรมการ (3,466) (3,353) (3,310) (3,212)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 31,436 102,913 - -

กําไรจากการดําเนินงาน 2,283,624 2,535,551 4,182,631 5,336,368

สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 9.3 (110,091) (180,437) - -

สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 9 2,830,072 3,422,404 - -

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 5,003,605 5,777,518 4,182,631 5,336,368

ดอกเบี้ยจาย (327,067) (415,119) (89,735) (75,488)

กําไรกอนภาษีเงินได 4,676,538 5,362,399 4,092,896 5,260,880

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (355,838) (273,336) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 4,320,700 5,089,063 4,092,896 5,260,880

การปนสวนกําไร

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 4,257,126 5,010,638 4,092,896 5,260,880

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 63,574 78,425 - -

4,320,700 5,089,063 4,092,896 5,260,880

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 6

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 8.09 9.52 7.77 9.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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
หมายเหตุ  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 - - - - - - (87,414) - (87,414)
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 4,257,126 - - - 4,257,126
เงินปนผลจาย 14 - - - - (1,295,890) - - (80,139) (1,376,029)
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (107,436) - - (107,436)
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - 63,574 63,574

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 29,235,563 506,828 55,547 504,258 44,745,519

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 3 - - - - (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 - - - - - - 43,941 - 43,941
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 5,010,638 - - - 5,010,638
เงินปนผลจาย - - - - (1,041,302) - - (75,109) (1,116,411)
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย -

ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - 70,372 - - 70,372
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - 78,425 78,425

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 24,048,086 850,710 30,133 512,563 39,884,815

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง  สวนเกินจาก

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

ยอดยกมาตนงวด 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 - - - - 4,092,896 - 4,092,896
เงินปนผลจาย 14 - - - - (1,295,890) - (1,295,890)
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - (112,050) (112,050)

ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 26,549,788 527,639 41,520,750

ยอดยกมาตนงวด 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 3 - - - - (28,983) - (28,983)

- ตามที่รายงานใหม 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 17,375,093 810,392 32,628,808
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 5,260,880 - 5,260,880
เงินปนผลจาย - - - - (1,041,302) - (1,041,302)
กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

ในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - 69,634 69,634

ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 21,594,671 880,026 36,918,020

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 4,676,538 5,362,399 4,092,896 5,260,880

รายการปรับปรุงกําไรสุทธเิปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

   - คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,085,578 1,062,945 24,450 23,601

- คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย 15,864 2,868 - -

- คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง

  หรือเกษียณอายุ   6,579 6,394 1,655 1,926

- ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึน 9,825 (87,289) - -

- ดอกเบี้ยรับ (83,350) (123,485) (122,842) (143,321)

- ดอกเบี้ยจาย 327,067 415,119 89,735 75,488

   - กําไรจากการขายอุปกรณ (596) (228) (597) (228)

- กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว - (44,947) - (44,947)

- ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนในกิจการรวมคา 20,340 - (436,640) -

   - เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน (77,861) (108,530) (77,861) (108,530)

- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - - (3,696,832) (5,257,171)

- สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา 9.3 110,091 180,437 - -

     - สวนแบงผลกําไรในสวนไดเสียในกิจการรวมคา 9 (2,830,072) (3,422,404) - -

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 3,260,003 3,243,279 (126,036) (192,302)

   การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

     (ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)

- เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใชเปนหลักประกัน 380,483           1,071,918         - -

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 25,419             335,595           - -

     - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (538) (45,886) (8,799) (6,746)

     - วัสดุสํารองคลัง (53,431) 22,625 - -

     - สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (106,083) (52,953) (1,936) (23,419)

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (288,562) (234,514) - -

     - เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (2,285) 5,968 (39) 15

     - หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนและหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน (266,868) (81,628) (91,240) (72,598)

- ชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (3,743) - - -

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 2,944,395 4,264,404 (228,050) (295,050)

- ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาย (149,922) (471,337) - -

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 2,794,473 3,793,067 (228,050) (295,050)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงนิระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพ่ือซื้อหุนเพ่ิมทุนในกิจการรวมคา (365,759) (8,380,005) (365,758) (8,380,005)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทนุในกิจการรวมคา 815,000 - 785,000 -

เงินสดจายสุทธิจากเงินฝากสถาบันการเงิน (32,942) (10,000) - -

เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น (30,075) (16,399) (225,623) 32,617

เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนระยะยาว 913 374,892 - 374,050

เงินสดจายสุทธิเพ่ือซื้ออุปกรณ (81,717) (104,016) (11,539) (7,096)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 81,200 135,375 122,209 205,715

เงินสดจากการรับชําระหนี้เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 100,000 433,420 506,380

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา 1,100,626 84,415 2,285,285 2,071,413

เงินปนผลรับจากบริษัทอ่ืน 77,861 108,530 77,861 108,530

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,565,107 (7,707,208) 3,100,855 (5,088,396)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน (666) (547) - -

เงินสดจายคาดอกเบี้ย (330,621) (517,631) (89,362) (74,633)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 4,350,000 - 4,350,000

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกู 11, 12 (1,093,312) (1,088,785) - -

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน (1,360,370) (1,071,636) (1,294,974) (1,041,327)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,784,969) 1,671,401 (1,384,336) 3,234,040

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง สุทธิ 1,574,611 (2,242,740) 1,488,469 (2,149,406)

ยอดคงเหลือตนงวด 3,750,425 5,601,550 2,444,066 4,129,760

ยอดคงเหลือปลายงวด 5,325,036 3,358,810 3,932,535 1,980,354

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน 960,493 1,093,110 35,999 153,561

- เงินลงทุนระยะสั้นท่ีครบกําหนดภายในสามเดือน 4,364,543 2,265,700 3,896,536 1,826,793

5,325,036 3,358,810 3,932,535 1,980,354

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายการที่มิใชเงินสด

- จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลักเบิกใชเปน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 381,064 337,915 - -

- จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักที่ไมไดใชงาน

ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ 219,036 126,533 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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1 นโยบายการบัญชี 
 
1.1 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด ไดจัดทําใหเปนรูปแบบที่สมบูรณตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41  
เร่ืองงบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินระหวางกาลภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับป
บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ยกเวนการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมซ่ึงเปนผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยและ
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหมที่มีผลบังคับใชกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุ ขอ 1.2 
 

รายจายที่เกิดข้ึนเปนครั้งคราวในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรู 
รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันส้ินงวดปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2550 
 
ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดปจจุบัน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 

1.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมตอไปน้ีไดมีการประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 
รอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25  เร่ืองงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เร่ืองสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  เร่ืองสินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  เร่ืองตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน   
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เร่ืองนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาดทางบัญชี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43  เร่ืองการรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49  เร่ืองสัญญากอสราง 
 
มาตรฐานการบัญชีใหม 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51  เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน 
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1 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
1.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551 (ตอ) 

 
กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใชปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวา
การนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใชปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ ทั้งน้ี ยกเวนการปรับปรุง 
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวตอไปน้ี 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) ซ่ึงมีผลตอการนําเสนองบการเงินในสวนของผูถือหุนสวนนอยที่แสดงอยูใน 
งบกําไรขาดทุนรวม และการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุ ขอ 2  
 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึงไมอนุญาตใหตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอน (indefinite life) แตตองทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป กลุมบริษัทไดประเมินแลววาคาความนิยมทั้งหมด 
ของกลุมบริษัทเปนคาความนิยมที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม
ดังกลาวโดยตัดจําหนายคาความนิยมจากการรวมธุรกิจอยางตอเน่ืองตามอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟา 

 
2 ขอมูลเพ่ิมเติม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) มีดังน้ี 

 
2.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 
การประมาณการทางบัญชี ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเน่ืองและอยูบนพื้นฐานของประสบการณ
ในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะน้ัน ในระหวางงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ฝายบริหารของกลุมบริษัทมิไดมีการประมาณการหรือกําหนดขอสมมติฐานซึ่งมีความเสี่ยงอยางมี 
นัยสําคัญและเปนเหตุใหตองมีการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินดวยจํานวนที่มีสาระสําคัญในรอบปบัญชีถัดไป 

 
2.2 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของกลุมบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของ 
กลุมบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 
เพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติหลายประการ เชน การคืนทุนใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม 
และการขายสินทรัพยเพื่อลดภาระหนี้ 

 
3 การนํานโยบายการบัญชีเร่ืองผลประโยชนพนักงานมาใชปฏิบัติ 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัทไดเร่ิมใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานตามแนวทางถือปฏิบัติตามรางมาตรฐาน 
การบัญชีไทยเรื่องผลประโยชนพนักงานในสวนที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ ทั้งน้ีเพื่อใหมี 
การประมาณการและบันทึกหน้ีสินไวอยางเหมาะสม กลุมบริษัทใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ 
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3 การนํานโยบายการบัญชีเร่ืองผลประโยชนพนักงานมาใชปฏิบัติ (ตอ) 
 
ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมดังกลาวมาใชปฏิบัติที่มีตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

พันบาท 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

พันบาท 
   

งบดุล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550   
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ เพิ่มข้ึน 126,368 31,764 
กําไรสะสมตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ลดลง (121,128) (28,983) 
กําไรสะสมปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ลดลง (135,092) (31,764) 
สวนของผูถือหุนสวนนอยตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ลดลง (145) - 
สวนของผูถือหุนสวนนอยปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ลดลง (160) - 
   

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550   
ตนทุนขายและบริการ เพิ่มข้ึน 1,778 - 
คาใชจายในการบริหาร เพิ่มข้ึน 1,419 963 
ดอกเบี้ยจาย เพิ่มข้ึน 1,716 428 
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา เพิ่มข้ึน 494 - 
สวนแบงผลกําไรในกิจการรวมคา ลดลง (1,825) - 
สวนของผูถือหุนสวนนอย ลดลง (7) - 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน ลดลง (บาท) (0.01) - 
   

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550   
ตนทุนขายและบริการ เพิ่มข้ึน 3,556 - 
คาใชจายในการบริหาร เพิ่มข้ึน 2,838 1,926 
ดอกเบี้ยจาย เพิ่มข้ึน 3,432 855 
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียในกิจการรวมคา เพิ่มข้ึน 988 - 
สวนแบงผลกําไรในกิจการรวมคา ลดลง (3,165) - 
สวนของผูถือหุนสวนนอย ลดลง (15) - 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน ลดลง (บาท) (0.02) - 
 

4 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัทมิไดบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายหรือคางรับสําหรับ 
ผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลรับรูโดยใชวิธีประมาณการอยางดีที่สุด 
โดยคาดการณจากอัตราภาษีเงินไดเฉลี่ยของรอบปบัญชี คืออัตรารอยละ 7.61 ตอป (พ.ศ. 2550 อัตรารอยละ 5.10 ตอป) 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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5 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
ขอมูลจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร 
 

 

ประเทศไทย

ประเทศ
สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตย
ประชาชนลาว

ประเทศ
ฟลิปปนส

ปรับปรุง
รายการบัญชี
ระหวางกัน งบการเงินรวม

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 2551 
รายไดจากการขายและบริการ 2,616,999 - - (41,933) 2,575,066
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียตามสวนงาน - 141,338 - - 141,338
สวนแบงผลกําไรตามสวนงาน 672,355 - 31,002 - 703,357
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 1,467,228 - - (3,448) 1,463,780

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงใหม) 
รายไดจากการขายและบริการ 2,588,038 - - (30,774) 2,557,264
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียตามสวนงาน - (101,430) - - (101,430)
สวนแบงผลกําไรตามสวนงาน 1,789,681 - 23,491 - 1,813,172
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 2,520,056 - - (3,449) 2,516,607
 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2551 
รายไดจากการขายและบริการ 5,397,628 - - (75,320) 5,322,308
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียตามสวนงาน - (110,091) - - (110,091)
สวนแบงผลกําไรตามสวนงาน 2,784,295 - 45,777 - 2,830,072
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 4,327,597 - - (6,897) 4,320,700

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงใหม) 
รายไดจากการขายและบริการ 5,370,567 - - (60,020) 5,310,547
สวนแบงผลขาดทุนเกินสวนไดเสียตามสวนงาน - (180,437) - - (180,437)
สวนแบงผลกําไรตามสวนงาน 3,388,255 - 34,149 - 3,422,404
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 5,095,961 - - (6,898) 5,089,063

 
6 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามจํานวนหุน 
ที่ออกจําหนายอยูในระหวางงวด (พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 จํานวน 526,465,000 หุน) 
 
บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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7 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใชเปนหลักประกัน 
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัดและบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด  
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกู บริษัทยอยทั้งสองแหงตองสํารองเงินไวเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ย  
ที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ ขอ 11 และ 12)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยมีจํานวนรวม 253 ลานบาท (วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 383 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 280  
ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 532 ลานบาท) เปนยอดบัญชีซ่ึงตองมีไวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู อยางไรก็ตาม  
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดหลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหนี้เงินกูแลว 

 
8 ลูกหนี้การคา สุทธิ 

 
ยอดลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สามารถวิเคราะหแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระได 
ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ยอดที่ยังไมครบกําหนดชําระ 141,709 112,590 - - 
เกินกําหนดต่ํากวา 3 เดือน 11,773 21,351 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 7,644 7,899 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน - 4,902 - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 2,034 2,034 - - 
 163,160 148,776 - - 
หัก   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (813) (813) - - 
     

ลูกหน้ีการคา สุทธิ 162,347 147,963 - - 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษทัยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 20,055,952 20,627,451 18,088,982 18,071,584 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (394,406) (394,406) (394,406) (394,406) 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 19,661,546 20,233,045 17,694,576 17,677,178 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     
   และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 19,661,546 20,233,045 29,670,637 29,653,239 
 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   
มูลคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 20,233,045 29,653,239 
สวนแบงผลกําไรจากสวนไดเสียในกิจการรวมคา 2,830,072 - 
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา 10,000 365,758 
การจําหนายเงินลงทุนในกิจการรวมคา (835,340) (348,360) 
เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา (2,476,257) - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (99,974) - 
มูลคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 19,661,546 29,670,637 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
9.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะบรษิัท 
 30 มถิุนายน พ.ศ. 2551 
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท 

                                                          (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม) 
บริษัทยอยที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย      
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ผลิตไฟฟา 4,702,200 99.99 4,702,200 620,027 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ผลิตไฟฟา 4,850,000 99.99 4,850,000 633,246 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด  ใหบริการรับจาง ซอมแซม 400,000 99.99 400,000 42,993 
   เซอรวิส จํากัด และบริษัทยอย     และรับจางเดินเคร่ืองจักร     
    โรงไฟฟา     
   - บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ซื้อ/ขาย ขนสงเช้ือเพลิง 

   จากเศษวัสดุธรรมชาต ิ   
99.99 

  

   - บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ผลิตน้ําประปา  70.00   
      
บริษัท เอ็กโก กรีน เอน็เนอรย่ี จํากัด และบริษัทยอย ลงทนุในธุรกิจที่เกี่ยวกับ 

   พลังงานไฟฟาโดยใชวัตถุดิบ 
   ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 

 
 

175,000 

 
 

74.00 

 
 

129,500 

 
 
- 

   - บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด ผลิตไฟฟาที่ใชเช้ือเพลงิจากแกลบ  95.00   
      
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด  ผลิตไฟฟา 1,060,000 80.00 891,894 - 
 
บริษัทยอยที่จัดต้ังขึ้นในประเทศ British Virgin Islands 
EGCO International B.V.I และกิจการรวมคา ลงทนุในธุรกจิที่เกี่ยวกบัพลงังาน - 99.99 1,002,467 - 
   - Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดตั้งขึ้น

ในประเทศฟลปิปนส) 
ลงทนุในโครงการตางๆ ทาง 
   ดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

 
729,320 

 
40.00 

 
 

 
 

รวมเงินลงทนุในบริษทัยอย    11,976,061 1,296,266 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลมีจํานวน 3,683 ลานบาท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
9.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
 งบการเงินเฉพาะบรษิัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
  ทุนชําระแลว อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ พันบาท ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท 

                                                        (รวมสัดสวนการลงทนุทางออม)  
บริษัทยอยที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย      
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 เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด  ใหบริการรับจาง ซอมแซม 400,000 99.99 400,000 254,540 
   เซอรวิส จํากัด และบริษัทยอย     และรับจางเดินเคร่ืองจักร     
   และกิจการรวมคา    โรงไฟฟา     
   - บริษัทยอย      
   - บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ซื้อ/ขาย ขนสงเช้ือเพลิง 

   จากเศษวัสดุธรรมชาต ิ
  

99.99 
  

   - บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ผลิตน้ําประปา  70.00   
   - กิจการรวมคา      
   - บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด รับจางเดินเคร่ืองจักรโรงไฟฟา  50.00   
      
บริษัท เอ็กโก กรีน เอน็เนอรย่ี จํากัด และบริษัทยอย ลงทนุในธุรกิจที่เกี่ยวกับ 

   พลังงานไฟฟาโดยใชวัตถุดิบ 
   ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 

 
 

175,000 

 
 

74.00 

 
 

129,500 

 
 

70,146 
   - บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด ผลิตไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงจากแกลบ  95.00   
      
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด  ผลิตไฟฟา 1,060,000 80.00 891,894 230,541 
 
บริษัทยอยที่จัดต้ังขึ้นในประเทศ British Virgin Islands 
EGCO International B.V.I และกิจการรวมคา ลงทนุในธุรกจิที่เกี่ยวกบัพลงังาน - 99.99 1,002,467 408,662 
   - Conal Holdings Corporation (Conal) (จัดตั้งขึ้น

ในประเทศฟลปิปนส) 
ลงทนุในโครงการตางๆ 

ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 
 

729,320 
 

40.00 
 
 

 
 

รวมเงินลงทนุในบริษทัยอย    11,976,061 5,555,421 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษทัยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
9.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

 
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี 
 
  งบการเงินรวม 
  30 มิถุนายน  พ.ศ. 2551 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถอื พันบาท พันบาท พันบาท 
                                   (รวมสัดสวนการลงทนุทางออม) 
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย     
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด  
   (มหาชน) (กัลฟ) และบริษัทยอย 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

 
50.00 

 
7,067,175 

 
8,947,302 

 
100,626 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด  
   (บีแอลซีพี) 

ผลิตไฟฟา  
50.00 

 
9,902,800 

 
10,403,369 

 
2,299,940 

บริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและ 
   สิ่งแวดลอม จํากัด (SEED) 

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ 
  พลังงานไฟฟาโดยใช 
  วัตถุดิบเหลือใชเปน 
  เชื้อเพลิง 

 
 
 

50.00 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 
- 

     
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศฟลิปปนส     
Conal Holdings Corporation  ลงทุนในโครงการตางๆ      
   Conal) และบริษัทยอย    ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 40.00 1,002,467 695,281 75,691 
   17,982,442 20,055,952 2,476,257 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) (394,406) - 
รวมสวนไดเสียในกจิการรวมคา สุทธิ   17,588,036 19,661,546 2,476,257 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ภายใตเงื่อนไขสัญญาเงินกูของบีแอลซีพี บริษัทตองนําใบหุนสามัญของกิจการรวมคาดังกลาวไปวางเปน 
หลักทรัพยค้ําประกันสําหรับเงินกูระยะยาวของกิจการรวมคาดังกลาว  
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เงินปนผลคางรับจากกิจการรวมคาในงบการเงินรวมระหวางกาลมีจํานวน 3,450 ลานบาท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษทัยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

9.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
   งบการเงินรวม 
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถอื พันบาท พันบาท พันบาท 
                                    (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม) 
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย     
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 บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด  
    (บีแอลซีพี) 

ผลิตไฟฟา  
50.00 

 
9,902,800 

 
10,809,559 

 
3,000,000 

     
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศฟลิปปนส     
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) - 
รวมสวนไดเสียในกจิการรวมคา สุทธิ   17,927,396 20,233,045 3,140,043 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษทัยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
9.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 

 
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถอื พันบาท พันบาท 
                                 (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม) 
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย   
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) และ 

บริษัทยอย 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

 
50.00 

 
7,067,175 

 
100,626 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี) ผลิตไฟฟา 50.00 9,902,800 2,299,940 
บริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม จํากัด 

(SEED) 
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ 
  พลังงานไฟฟาโดยใช 
  วัตถุดิบเหลือใชเปน 
  เชื้อเพลิง 

 
 
 

50.00 

 
 
 

10,000 

 
 
 
- 

   
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว   
Nam Theun 2 Power Company Limited ผลิตไฟฟา    
    (อยูระหวางการกอสราง) 25.00 1,109,007 * 

  18,088,982 2,400,566 
หัก คาเผื่อการดอยคา   (394,406) - 

  รวมสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ   17,694,576 2,400,566 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เงินปนผลคางรับจากกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลมีจํานวน 3,375 ลานบาท 
 
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดข้ึนในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 
Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) 
 
(ก) ในระหวางไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2551 NTPC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 0.90 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 0.30 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
เทียบเทากับ 9.42 ลานบาท 

 
(ข) ในระหวางไตรมาสที่สองของป พ.ศ. 2551 NTPC ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 32.10 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

กลุมบริษัทไดจายชําระคาหุนเพิ่มเติมดังกลาวตามสัดสวนการลงทุนเดิมเปนจํานวนเงินรวม 10.70 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
เทียบเทากับ 346.34 ลานบาท 

 
(ค) ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พ.ศ. 2551 กิจการรวมคาแหงหน่ึงของบริษัท ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมเปนจํานวนเงิน 11.85 

ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา บริษัทมีภาระผูกพันที่ตองจายคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนจํานวน 3.95 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือเทียบเทากับ 132.95 ลานบาท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
9.2 สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 

 
รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่เกิดข้ึนในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 (ตอ) 
 
บริษัท พัฒนาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม จํากัด (SEED) 
 
(ง) 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 
โดยที่ผูรวมทุนอีกสองรายจะดําเนินการซื้อหุนเพิ่มทุนตามสัดสวนการลงทุนในภายหลัง 

 
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด (เอ็กโก เจดี) 
 
(จ) เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนสามัญของเอ็กโก เจดี กับ บริษัท อมตะ เพาเวอร จํากัด   

โดยบริษัทขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูใน เอ็กโก เจดี จํานวน 58,421,693 หุน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดในราคา 
785 ลานบาท บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนสามัญดังกลาวในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551   

 
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด (อเมสโก) 
 
(ฉ) เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอสโก) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท 

ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญของอเมสโกกับบริษัท อมตะ เพาเวอร จํากัด โดยเอสโกขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูในอเมสโก 
จํานวน 100,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดในราคา 30 ลานบาท เอสโกไดรับชําระเงินคาหุนสามัญดังกลาว    
ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551    

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถอื พันบาท พันบาท 
                                   (รวมสัดสวนการลงทนุทางออม) 
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย   
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 บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บีแอลซีพี) ผลิตไฟฟา 50.00 9,902,800 3,000,000 
   
กิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว   
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) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
9.3 หน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคา  

 
การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินสุทธิที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
  

มูลคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ (823,136) 
การเพิ่มทุนของกิจการรวมคา 355,758 
สวนแบงผลขาดทุนสําหรับงวด (110,091) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ 12,560 
มูลคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ (564,909) 
 
มูลคาของหน้ีสินสุทธิในกิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดังน้ี 
 
   งบการเงินรวม 
   30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท 
      

Nam Theun 2 Power Company Limited ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางการกอสราง) 

 
25.00 

 
1,109,007 

 
(564,909) 

 
- 

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

Nam Theun 2 Power Company Limited ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางการกอสราง) 

 
25.00 

 
753,249 

 
(823,136) 

 
- 

 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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10 รายจายฝายทุนและภาระผูกพัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คาความนิยม ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 พันบาท พันบาท พันบาท 

    

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  
   30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

   

มูลคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 18,637,631 210,697 690,206 
ซ้ือสินทรัพย 77,701 - 12,573 
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย 381,064 - - 
โอนวัสดุสํารองหลักออกจากสินทรัพย (219,036) - - 
จัดประเภทรายการใหม (12,140) - - 
ขายสินทรัพย สุทธิ (464) - (437) 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (1,072,712) (7,263) (24,430) 
มูลคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 17,792,044 203,434 677,912 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทยอยไดนําที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 9,903 ลานบาท ไปจดจํานองและจํานําเพื่อเปน 
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูตามที่กลาวไวในหมายเหตุ ขอ 11 และ 12 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 10,366 
ลานบาท) 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมมีรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซื้ออุปกรณสําหรับโรงไฟฟา 
ที่ถือเปนภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมระหวางกาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ไมมี) 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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11 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืม ดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2551 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ     
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 76,675 724,041 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 32,081 30,211 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 81,005 78,623 - - 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู     
หัก    รอตัดบัญชี (3,755) (3,755) - - 

 186,006 829,120 - - 
สวนท่ีเกินกวาหนึ่งป สุทธิ     
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 563,785 606,168 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 229,698 231,419 - - 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 4,595,625 4,636,128 4,000,000 4,000,000 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู     
หัก    รอตัดบัญชี สุทธิ (20,026) (21,888) - - 

 5,369,082 5,451,827 4,000,000 4,000,000 
รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 5,555,088 6,280,947 4,000,000 4,000,000 
 
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคาร  
โรงไฟฟาและจํานําอุปกรณของบริษัทยอย นอกจากนี้ บริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ  
ขอ 7) อีกทั้ง บริษัทยอยไดโอนสิทธิในการรับเงินจากสัญญาซื้อขายไฟฟา สัญญาการบํารุงรักษาหลักและกรมธรรมประกันภัยใหกับ 
เจาหนี้เงินกูรวมทั้งตองคงไวซ่ึงสัดสวนทางการเงินตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา Master Agreements 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 

   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   
มูลคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 6,280,947 4,000,000 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (738,672) - 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี 1,862 - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึน 10,951 - 
มูลคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 5,555,088 4,000,000 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 หุนกู 
 
หุนกูเปนหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัทยอยดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท 
   

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 771,859 729,675 
สวนที่เกินกวาหน่ึงป 1,830,113 2,226,937 
รวมหุนกู 2,601,972 2,956,612 
 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 พันบาท 

  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551  
มูลคาตามบัญชีตนงวด 2,956,612 
การจายคืนหุนกู (354,640) 
มูลคาตามบัญชีปลายงวด 2,601,972 
 
หุนกูของบริษัทยอยเปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยที่จะครบกําหนดชําระ  
ภายในหนึ่งป ซ่ึงเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ ขอ 7) รวมทั้งการวางหลักประกันดวยสินทรัพย
และสัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ ขอ 10 และ 11) 
 

13 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 

   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   
มูลคาตามบัญชีตนงวด 136,238 34,545 
คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ 6,579 1,655 
ตนทุนดอกเบ้ีย 3,662 929 
การจายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (3,743) - 
มูลคาตามบัญชีปลายงวด 142,736 37,129 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 เงินปนผลจาย 
 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน 
สําหรับป พ.ศ. 2550 ดังน้ี 
 
(ก) เงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 2.25 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,185 ลานบาท 

เงินปนผลระหวางกาลนี้ไดจายใหแกผูถือหุนแลวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 
 
(ข) เงินปนผลในอัตราหุนละ 2.50 บาท สําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,316 ลานบาท เงินปนผล 

ดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2550 จายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 526,465,000 หุน  
ในอัตราหุนละ 2.00 บาท เปนจํานวนทั้งส้ิน 1,053 ลานบาท) 

 
นอกจากนี้ ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทไดบันทึกกลับรายการเงินปนผลคางจายที่เปนของผูลงทุน
ตางประเทศจํานวน 20 ลานบาท (พ.ศ. 2550 จํานวน 12 ลานบาท) เน่ืองจากผูลงทุนดังกลาวไมสามารถใชสิทธิในการรับเงินปนผลได 

 
15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) และ วันเอนเนอจ้ี ไทยแลนด ลิมิเต็ด (เดิมชื่อ “บริษัท  
ซีแอลพี เพาเวอร โปรเจ็คส (ประเทศไทย) จํากัด”) ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลือถือโดยนักลงทุนทั่วไป 
 
รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุ ขอ 9 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
(ก) รายไดคาขายไฟฟา 

 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดคาขายไฟฟา     

- ผูถือหุนใหญ 2,119,905 4,343,189 - - 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดคาขายไฟฟา     

- ผูถือหุนใหญ 2,205,407 4,498,166 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
(ก) รายไดคาขายไฟฟา (ตอ) 

 
รายไดคาขายไฟฟาคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม  
 
ทั้งน้ี รายไดคาขายไฟฟาสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ไดรวมสวนที่ไดรับชดเชย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินประมาณ 71 ลานบาทและ 136 ลานบาท ตามลําดับ (สําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เปนจํานวนเงินประมาณ 101 ลานบาทและ 215 ลานบาท ตามลําดับ) 

 
(ข) รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย 

 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดการใหบริการ     
- ผูถือหุนใหญ 26,731 34,340 - - 
     

คาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย     
- ผูถือหุนใหญ 110,319 135,784 - - 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดการใหบริการ     
- ผูถือหุนใหญ 14,389 22,707 - - 
     
คาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย     
- ผูถือหุนใหญ 65,545 108,513 - - 
 
รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจายคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
(ค) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2551 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 1,582,029 1,621,832 - - 
 
ยอดลูกหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สามารถวิเคราะห 
ตามอายุไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2551 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ยอดที่ยังไมครบกําหนดชําระ 1,562,719 1,571,781 - - 
เกินกําหนดต่ํากวา 3 เดือน 9,120 22,680 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 813 20,789 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 3,979 - - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 5,398 6,582 - - 
 1,582,029 1,621,832 - - 
     
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 79,458 98,081 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
(ง) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2551 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน     
- ผูถือหุนใหญ 55,932 55,932 - - 
- บริษัทยอย 300 - 14,657 7,787 
- กิจการรวมคา 24,333 6,927 2,156 2,312 
- กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น - - - - 
 80,565 62,859 16,813 10,099 
     
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนด     
   รับชําระเกินกวาหน่ึงป 203,461 196,169 203,461 196,169 
     
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัทยอย - - 3 39 
- กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น 6,046 3,003 - - 
 6,046 3,003 3 39 

 
(จ) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2551 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สวนของเงินใหกูยมืระยะยาวแกกิจการที่     
  เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป     
  - บริษัทยอย - - 893,620 866,840 
     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกีย่วของกัน สุทธ ิ     
  - บริษัทยอย - - 1,240,200 1,700,400 
 - - 2,133,820 2,567,240 
     
ดอกเบี้ยคางรับ     
- บริษัทยอย - - 5,380 7,419 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
(จ) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   
มูลคาตามบัญชีตนงวด - 2,567,240 
เงินกูรับคืนระหวางงวด - (433,420) 
มูลคาตามบัญชีปลายงวด - 2,133,820 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยรับ     
- บริษัทยอย - - 36,909 75,476 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยรับ     
- บริษัทยอย - - 49,335 99,729 
- กิจการรวมคา - - 1,808 3,945 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
(ฉ) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย และดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2551 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินลงทุนในหุนกู     
- บริษัทยอย - - 26,028 29,575 
     
ดอกเบี้ยคางรับ     
- บริษัทยอย - - 226 272 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยรับ     
- บริษัทยอย - - 1,346 2,723 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยรับ     
- บริษัทยอย - - 1,660 3,332 
 
เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอยแหงหน่ึงไดแสดงรวมอยูในเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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16 ภาระผูกพันและสัญญาท่ีสําคัญ 
 
ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทไมมีภาระผูกพันและสัญญาตางๆ ที่แตกตางจากงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 อยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 
 
ภาระผูกพันของบริษัท 
 
(ก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreements จากการค้ําประกันเงินกูยืม 

ใหแกบริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกันเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 424 ลานบาท 
 
(ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Counter Guarantee และ Standby Letters of Credit ที่ออก 

ในนามของบริษัทเพื่อบริษัทยอยแหงหน่ึงและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 3,363 ลานบาท 
 
(ค) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทไดนําใบหุนสามัญของกิจการรวมคาบีแอลซีพี ไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกัน ตามที่

กลาวไวในหมายเหตุ ขอ 9.2 
 
(ง) เม่ือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษัทไดลงนามในสัญญาสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึง โดยมี 

วงเงินสินเชื่อจํานวน 4,000 ลานบาท สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ THBFIX 3 เดือน บวกอัตราสวนเพ่ิม
คงที่ตอป มีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและชําระคืนเงินตนทั้งจํานวนเมื่อครบกําหนดสามปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมรายปในอัตรา 0.25% ของจํานวนสินเชื่อคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
บริษัทยังมิไดเบิกใชเงินกูยืมดังกลาว 

  
17 การรับโอนกิจการ 

 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท 
ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด (บฟร.) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 หรือวันอื่นใดตามที่กรรมการผูจัดการใหญ
จะกําหนด และภายหลังการโอนกิจการแลว บฟร. จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และเร่ิมกระบวนการชําระบัญชีภายในปเดียวกัน  

  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บฟร. อยูระหวางการดําเนินการโอนกิจการดังกลาว 

 
18 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 
เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงินของบริษัท 
 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 475) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 กําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดแก
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับกําไรสุทธิเฉพาะสวน
ที่ไมเกิน 300 ลานบาท ใหจัดเก็บในอัตรารอยละ 25 เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเน่ืองกัน นับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอกลุมบริษัท 

 
เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงินของบริษัทยอย 
 
เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดเขาทําสัญญาบํารุงรักษาหลักครั้งที่ 3 กับกฟผ.โดยสัญญามีมูลคารวมทั้งส้ิน 
328 ลานบาท (ซ่ึงเปนราคากอนปรับดัชนีราคาผูบริโภค) สัญญาดังกลาวมีอายุประมาณ 4 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555 


