
 

 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 



รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับ
งวดหกเดือน   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุม
บริษัท”) และของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของ
ขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน
สอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้
มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ัน
นอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ          
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ของกลุมบริษัทและของ
บริษัท ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2548  งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและ
งบการเงิน     เฉพาะบริษัทที่ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ใน
รายงานนั้น 
 
 
 
 
 
ประสัณห เชื้อพานิช 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051  
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6,163,683 1,850,947 4,475,567 845,607

เงินลงทุนระยะสั้น

- เงินฝากสถาบันการเงิน 1,578,352 2,535,030 890,658 1,839,387

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 6, 13 109,807 232,242 113,890 171,224

เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกัน 4, 9, 10, 13

- เงินฝากสถาบันการเงิน 5,093,124 5,116,368 - -

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 102,406 1,234,354 - -

ลูกหนี้การคา สุทธิ 5 293,229 300,916 - -

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 13 2,382,919 2,058,354 - -

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 13 72,306 60,352 26,129 34,260

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย 7 - - 1,395,830 1,846,359

สวนของเงินกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13 50,000 - 100,000 -

วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 3,591,319 3,436,470 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

- รายไดคางรับ 137,205 28,549 - -

- ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายขอคืน 94,601 33,819 - -

- อื่นๆ 260,473 222,426 28,534 34,979

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 19,929,424 17,109,827 7,030,608 4,771,816

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยในความตองการของตลาด

และเงินลงทุนอื่น 6, 13 2,690,861 2,721,445 2,706,415 2,727,697

เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 4, 9, 10, 13

- เงินฝากสถาบันการเงิน 63,200 1,016,570 - -

- หลักทรัพยในความตองการของตลาด 39,000 52,000 - -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกนั สุทธิ 13 157,490 671,931 282,490 846,931

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 - - 15,085,266 15,139,665

เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 409,803 390,914 - -

สวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 7 7,275 7,192 4,021,436 4,030,920

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 8 31,723,101 31,283,164 726,643 747,249

คาความนิยม สุทธิ 8 1,115,535 1,158,532 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ 814,802 654,776 46,133 27,725

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 37,021,067 37,956,524 22,868,383 23,520,187

รวมสินทรัพย 56,950,491 55,066,351 29,898,991 28,292,003

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)



งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 213,874 75,000 - -

เจาหนี้การคา 521,969 475,572 - -

เจาหนี้คากอสราง 258,016 4,114 - -

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 13 62,216 155,860 - -

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 13 31,882 29,489 271 93

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     

   และหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 9, 10, 13 3,666,266 3,400,078 - -

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา    

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 50,000 50,000 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

- ดอกเบ้ียคางจาย 13 180,377 151,937 - -

- ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 161,097 251,646 - -

- ภาษีเงินไดคางจาย 217,810 230,018 - -

- อื่นๆ 375,652 444,786 40,109 122,402

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,739,159 5,268,500 40,380 122,495

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 9 15,290,406 15,431,102 - -

Currency exchange gains (losses) 10, 13 4,643,584 4,926,847 - -

เงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุนในกิจการรวมคา สุทธิ 125,000 125,000 - -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 335,926 211,967 - -

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 20,394,916 20,694,916 - -

รวมหน้ีสิน 26,134,075 25,963,416 40,380 122,495

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)



งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 11

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 11 8,601,300 8,601,300 8,601,300 8,601,300

สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน 11 47,373                  - 47,373                  -

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

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

- สํารองสําหรับหุนทุนซื้อคืน - 52,169 - 52,169

ยังไมไดจัดสรร 15,136,346 13,530,545 15,136,346 13,530,545

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

   ในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 389,949 359,887 434,057 408,151

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   

   ของบริษัทที่อยูในตางประเทศ (155,115) (165,138) (155,115) (165,138)

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 29,814,503 28,173,413 29,858,611 28,221,677

สวนของผูถือหุนสวนนอย 1,001,913 981,691 - -

รวมสวนของผูถือหุน 30,816,416 29,155,104 29,858,611 28,221,677

หัก หุนทุนซื้อคืน 11 - (52,169) - (52,169)

รวมสวนของผูถือหุน สุทธิ 30,816,416 29,102,935 29,858,611 28,169,508

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 56,950,491 55,066,351 29,898,991 28,292,003

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

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจากการขายและบริการ 13 3,996,222 3,910,446 - -

ตนทุนขายและบริการ 13 (1,873,428) (1,712,990) - -

กําไรขั้นตน 2,122,794 2,197,456 - -

คาใชจายในการบริหาร (293,723) (224,661) (80,857) (81,155)

กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 1,829,071 1,972,795 (80,857) (81,155)

รายไดอื่น

- ดอกเบี้ยรับ 13 88,197 71,885 37,303 21,675

- เงินปนผล 5,584 81,284 5,584 81,284

- อื่นๆ 13,315 12,560 39,211 18,961

รายการขาดทุนจากการดอยคา 8 - (3,500) - -

คาตอบแทนกรรมการ (3,011) (2,429) (1,573) (1,389)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (411,190) (254,852) 48,902 8,984

กําไรจากการดําเนินงาน 1,521,966 1,877,743 48,570 48,360

สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทยอย 

  บริษัทรวมและกิจการรวมคา 7 3,144 (6,303) 793,648 1,075,206

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 1,525,110 1,871,440 842,218 1,123,566

ดอกเบี้ยจาย 13 (487,994) (576,868) - (14,805)

ภาษีเงินได (136,969) (120,549) - -

กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 900,147 1,174,023 842,218 1,108,761

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 57,929 65,262 - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 842,218 1,108,761 842,218 1,108,761

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 3

กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1.71 2.23 1.60 2.11

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 0.11 0.12 - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 1.60 2.11 1.60 2.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้

5                            



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจากการขายและบริการ 13 7,932,065 7,921,913 - -

ตนทุนขายและบริการ 13 (3,690,890) (3,588,597) - -

กําไรขั้นตน 4,241,175 4,333,316 - -

คาใชจายในการบริหาร (546,583) (539,175) (166,205) (161,155)

กําไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ 3,694,592 3,794,141 (166,205) (161,155)

รายไดอื่น

- ดอกเบี้ยรับ 13 160,428 137,944 63,375 39,201

- เงินปนผล 171,865 349,073 171,865 349,073

- อื่นๆ 38,010 29,118 70,339 46,921

รายการขาดทุนจากการดอยคา 8 - (10,500)                - -

คาตอบแทนกรรมการ (6,005) (5,008) (3,135) (3,036)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (382,998) (228,047) 52,637 10,348

กําไรจากการดําเนินงาน 3,675,892 4,066,721 188,876 281,352

สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทยอย 

   บริษัทรวมและกิจการรวมคา 7 18,972 (17,004) 2,150,049 2,271,348

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 3,694,864 4,049,717 2,338,925 2,552,700

ดอกเบี้ยจาย 13 (956,073) (1,154,017) - (36,248)

ภาษีเงินได (256,264) (256,751) - -

กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,482,527 2,638,949 2,338,925 2,516,452

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 143,602 122,497 - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 2,338,925 2,516,452 2,338,925 2,516,452

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 3

กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 4.72 5.02 4.45 4.79

Currency exchange gains (losses) 0.27 0.23 - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 4.45 4.79 4.45 4.79

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

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิสําหรับงวด 2,338,925 2,516,452 2,338,925 2,516,452

รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

   - คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายคาความนิยม 1,257,874 1,241,937 21,134 31,032

- คาตัดจําหนายสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 54,310 - 20 -

- คาตัดจําหนายคาใชจายในการพัฒนาโครงการ - 67,999 - -

- ตัดจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - 54,490 - -

- คาตัดจําหนายขาดทุนท่ีเกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด 40,541 - - -

- คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - 16,064 - -

- (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

   ท่ียังไมเกิดขึ้น 449,337 242,913 (32,242) (10,348)

   - กําไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (2,338) (856) (805) (857)

   - เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น (171,865) (349,073) (171,865) (349,073)

     - สวนแบงผล (กําไร) ขาดทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม

และกิจการรวมคา 7 (18,972) 17,004 (2,150,049) (2,271,348)

   - สวนของผูถือหุนสวนนอย 143,602 122,497 - -

   - อื่นๆ 3,777 3,147 - -

กระแสเงินสดกอนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย

   และหน้ีสินดําเนินงาน 4,095,191 3,932,574 5,118 (84,142)

   การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน

     (ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)

- เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวท่ีใชเปน

          หลักประกัน 2,169,902 692,807 - -

- ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีการคากิจการ

          ท่ีเก่ียวของกัน (311,588) (1,081,006) - -

     - ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 30,664 (10,751) 22,373 10,040

     - วัสดุสํารองคลัง (306,856) (397,088) - -

     - สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (252,900) (4,195) (7,797) 1,427

     - สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (20,829) 32,947 (18,427) 33,069

- เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีการคากิจการ

          ท่ีเก่ียวของกัน (50,292) (2,640) - -

     - เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,917 (26,628) 179 22

     - หน้ีสินหมุนเวียนอื่นและหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (397,340) (58,760) (81,917) (71,573)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 4,958,869 3,077,260 (80,471) (111,157)

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

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา 7 - - - (232,000)

เงินสดรับ (จาย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ 1,035,274 (2,003) 948,729 35,000

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนระยะส้ัน 75,174 1,025,752 52,946 1,007,578

เงินสดรับ (จาย) จากเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 29,865 (197,921) 14,865 (197,921)

เงินสดรับจากการจําหนาย (จายซ้ือ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ (1,027,350) (162,279) 276 (2,733)

เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (499,445) (602,065) (473,945) (688,168)

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 972,908 - 970,628 -

เงินสดจายเพ่ือลงทุนในบริษัทยอยของกิจการรวมคา - (158,951) - -

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - 2,711,196 1,483,916

เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 171,865 349,073 171,865 349,073

อื่นๆ (4,330) (45,970) - -

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 753,961 205,636 4,396,560 1,754,745

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญในบริษัทยอยของกิจการรวมคา

ในสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,090 - - -

เงินสดจายสัญญาเชาทางการเงิน (2,145) (1,224) - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 138,874 20,312 - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน 9 843,800 115,445 - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากผูรวมทุน

ในกิจการรวมคา - 112,500 - -

เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกู 9 (15,000) - - -

เงินสดจายเพ่ือชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงินและหุนกู 9, 10 (1,585,527) (2,519,575) - (686,600)

เงินสดรับจากการขายหุนทุนซ้ือคืน 99,542 - 99,542 -

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน (881,240) (785,630) (785,671) (777,256)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,399,606) (3,058,172) (686,129) (1,463,856)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 4,313,224 224,724 3,629,960 179,732

ยอดคงเหลือตนงวด 1,850,947 1,730,770 845,607 771,787

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน (488) 4,097 - -

ยอดคงเหลือปลายงวด 6,163,683 1,959,591 4,475,567 951,519

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้

10



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

 - เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 2,340,771 1,181,795 924,664 256,519

 - เงินลงทุนระยะส้ันท่ีครบกําหนดภายในสามเดือน 3,822,912 777,796 3,550,903 695,000

6,163,683 1,959,591 4,475,567 951,519

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

ดอกเบี้ยจาย 995,626 1,126,577 - 17,859

ภาษีเงินไดจาย 213,917 169,469 - -

รายการท่ีมิใชเงินสด

จัดประเภทรายการจากวัสดุสํารองหลักเบิกใชเปน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 199,442 75,203 - -

จัดประเภทรายการวัสดุสํารองหลักท่ีไมไดใชงาน

ออกจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 45,561 268,448 - -

ซ้ือวัสดุสํารองคลังโดยยังไมไดชําระเงิน - 25,369 - -

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน 402,055 - - -

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547

งบการเงินรวม

 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน

 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง สํารองสําหรับ  สวนเกินจาก ของบริษัทที่  สวนของผูถือหุน

ชําระแลว  สวนเกินมูลคาหุน หุนทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย หุนทนุซื้อคืน  กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม อยูในตางประเทศ สวนนอย  หุนทุนซื้อคืน  รวม

หมายเหตุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 - 530,000 52,169 13,530,545 359,887 (165,138) 981,691 (52,169) 29,102,935

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - - 10,023 (109) - 9,914

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 2,338,925 - - - - 2,338,925

เงินปนผลจาย 12 - - - - - (785,293) - - (125,205) - (910,498)

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 67,133 - (156) - 66,977

ขาดทุนที่รับรูที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - - - - - - (30) - - - (30)

ตัดจําหนายขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย

เผื่อขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - - - - - - (37,041) - - - (37,041)

หุนสามัญ - - - - - - - - 2,090 - 2,090

หุนทุนซื้อคืน - - 47,373 - (52,169) 52,169 - - - 52,169 99,542

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - 143,602 - 143,602

ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 15,136,346 389,949 (155,115) 1,001,913 - 30,816,416

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - - 145,558 (3,588) - 141,970

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 2,516,452 - - - - 2,516,452

เงินปนผลจาย 12 - - - - - (778,462) - - (69,892) - (848,354)

ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - (649,300) - - - (649,300)

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - 122,497 - 122,497

ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 5,264,650 8,601,300 - 530,000 - 12,212,824 557,332 (37,245) 907,609 (52,169) 27,984,301

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547

งบการเงินเฉพาะบริษัท

 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน

 ทุนที่ออกและ  สวนเกินมูลคา  สํารอง สํารองสําหรับ  สวนเกินจาก ของบริษัทที่

ชําระแลว  สวนเกินมูลคาหุน หุนทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย หุนทุนซื้อคืน  กําไรสะสม การตีมูลคายุติธรรม อยูในตางประเทศ  หุนทุนซื้อคืน  รวม

หมายเหตุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 - 530,000 52,169 13,530,545 408,151 (165,138) (52,169) 28,169,508

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - - 10,023 - 10,023

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 2,338,925 - - - 2,338,925

เงินปนผลจาย 12 - - - - - (785,293) - - - (785,293)

กําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - 25,906 - - 25,906

หุนทุนซื้อคืน - - 47,373 - (52,169) 52,169 - - 52,169 99,542

ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 5,264,650 8,601,300 47,373 530,000 - 15,136,346 434,057 (155,115) - 29,858,611

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - - - - - - - 145,558 - 145,558

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 2,516,452 - - - 2,516,452

เงินปนผลจาย 12 - - - - - (778,462) - - - (778,462)

ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่มีไวเผื่อขาย - - - - - - (648,652) - - (648,652)

ยอดยกไปปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 5,264,650 8,601,300 - 530,000 - 12,212,824 612,508 (37,245) (52,169) 27,131,868

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลในหนา 12 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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1 นโยบายการบัญชี 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน  งบการเงินพื้นฐานคือ งบดุล งบกําไรขาดทุน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเปนไปตามรูปแบบเต็มที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ     
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนแบบยอเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 
เร่ืองงบการเงินระหวางกาล  และเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
หลักการบัญชีที่กลุมบริษัทใชอาจแตกตางไปจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซ่ึงใชในประเทศอื่น ดังน้ันงบการเงินรวมและงบการเงิน   
เฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําข้ึนโดยมิไดมีจุดประสงคที่จะแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดใหสอดคลองกับ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปท่ีกําหนดไวในประเทศอื่น และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลจัดทําข้ึนสําหรับผูที่เขาใจ
หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี
ความหมายขัดแยงกันหรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงนิตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
การจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน   
ณ วันที่ในงบการเงิน  และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินระหวางกาลดังกลาว ตัวเลขที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตาง
จากตัวเลขประมาณการ  ถึงแมวาตัวเลขประมาณการไดจัดทําข้ึนดวยความเขาใจที่ดีที่สุดในเหตุการณและส่ิงที่ไดกระทําไปในปจจุบัน 
 
นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลมีความสม่ําเสมอกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับปบัญชี  
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ยกเวนที่จะกลาวใน (ก) และนโยบายการบัญชีเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุพันธที่เปนเคร่ืองมือทางการเงินใน 
(ข)  
 

(ก) เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สภาวิชาชีพบัญชีไดอนุมัติมาตรฐานการบัญชีใหมจํานวน 3 ฉบับคือ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 52 เร่ือง เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล ฉบับที่ 53 เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจ
เกิดข้ึน และฉบับที่ 54 เร่ืองการดําเนินงานที่ยกเลิก ดังน้ัน บริษัทจึงไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเหลาน้ีตั้งแตไตรมาส
ที่ 2 ป พ.ศ. 2548 อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสามฉบับใหมดังกลาว ไมมีผลกระทบตองบการเงินที่    
นําเสนอ  

 
(ข) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซ่ึงกลุมบริษัทใชในการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ของภาระผูกพันในอนาคตที่เกิดจากสัญญา Construction Contract และสัญญา Supply Contract โดยเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว 
จะไมรับรูในงบการเงินในวันเร่ิมแรก กําไรหรือขาดทุนจากการจายชําระของสัญญาแตละฉบับจะรับรูในงบกําไรขาดทุน           
เม่ือเกิดรายการ 

 
รายจายที่เกิดข้ึนอยางไมสมํ่าเสมอในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรู  
รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันส้ินงวดปบัญชี 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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1 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

คาใชจายภาษีเงินไดรับรูโดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ซ่ึงเปนประมาณการที่ดีที่สุดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับงวดปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชี พ.ศ. 2547 
 
ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดปจจุบัน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม    
พ.ศ. 2548 เพื่อใหเผยแพรได 

 
2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 

ขอมูลจําแนกตามสวนงานดานภูมิศาสตร 
 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
 
 ประเทศไทย ประเทศฟลิปปนส งบการเงินรวม 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 
รายไดจากการขายและ
บริการ 

 
 

3,787,890 

 
 

7,535,677 

 
 

208,332 

 
 

396,388 

 
 

3,996,222 

 
 

7,932,065 
กําไรขั้นตน 1,969,499 3,938,372 153,295 302,803 2,122,794 4,241,175 
กําไรจากการดําเนินงาน 1,387,840 3,390,002 134,126 285,890 1,521,966 3,675,892 
กําไรสุทธิสําหรับงวด 805,863 2,222,583 36,355 116,342 842,218 2,338,925 

 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547  
 

 ประเทศไทย ประเทศฟลิปปนส งบการเงินรวม 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 
รายไดจากการขายและ
บริการ 

 
 

3,720,104 

 
 

7,551,268 

 
 

190,342 

 
 

370,645 

 
 

3,910,446 

 
 

7,921,913 
กําไรขั้นตน 2,051,932 4,046,031 145,524 287,285 2,197,456 4,333,316 
กําไรจากการดําเนินงาน 1,741,691 3,807,575 136,052 259,146 1,877,743 4,066,721 
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,061,594 2,430,105 47,167 86,347 1,108,761 2,516,452 

 
3 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามหุนที่ออกจําหนาย  
อยูในระหวางงวดหักดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืน (พ.ศ. 2548 จํานวน 525,498,753 หุน และ พ.ศ. 2547 จํานวน 525,164,200 หุน) 
 
บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังน้ัน จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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4 เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวท่ีใชเปนหลักประกัน 
 
บริษัทยอยของบริษัท 
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกันสวนใหญเปนของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในสัญญาเงินกูและหุนกู เพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะถึงกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงป และเพื่อเปนการ
ลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 บริษัทยอย     
ทั้งสองแหงมีเงินสํารองเพื่อใชในการจายชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียเปนจํานวนรวม 640 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
จํานวน 2,084 ลานบาท) สวนยอดสํารองที่เหลือของเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันจํานวน 3,665 ลานบาท (วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 จํานวน 2,897 ลานบาท) เปนยอดบัญชีซ่ึงตองมีไวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู  อยางไรก็ตาม เงินลงทุนที่ใชเปน
หลักประกันดังกลาวสามารถเบิกใชไดหลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหน้ีแลว ในระหวางไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2548 บริษัท ผลิตไฟฟา
ระยอง จํากัด ไดรับความยินยอมจากเจาหน้ีเงินกูใหนําหนังสือค้ําประกันธนาคารที่ออกใหบริษัทไปวางแทนการสํารองเงินสดท้ังจํานวน   
ในบัญชีหลักประกัน Debt Service Reserve Account (D/R Account) ที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และสกุลเงินบาท ดังน้ัน ณ วันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2548  บัญชีหลักประกันดังกลาวของบริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัดจึงไมมียอดคงเหลือ สวนบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม 
จํากัด ไดรับความยินยอมจากเจาหน้ีเงินกูใหทําหนังสือค้ําประกันธนาคารที่ออกใหบริษัท ไปวางแทนการสํารองเงินสดบางสวนในบัญชี
หลักประกัน Debt Service Reserve Accounts (D/R Accounts) ทั้งที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และสกุลเงินบาท ตั้งแตเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2547 
 
นอกจากน้ี บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ยังตองสํารองเงินเพื่อลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับหน้ีสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมี
การประกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน จนกวาเงินสํารองจะครบรอยละ 25 ของยอดหน้ีคงคางที่เปนหน้ีสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ไมมี
การประกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือจํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐฯ แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  ในระหวางไตรมาสแรกของ    
ป พ.ศ. 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัดไดรับความยินยอมจากเจาหน้ีเงินกูในการลดระดับการสํารองเงินในบัญชีหลักประกัน Foreign 
Exchange Reserve Account (FX Reserve Account) ลงเหลือเพียง 1.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ  ดังน้ัน เงินสํารองดังกลาวจึงมีจํานวน 1.5         
ลานดอลลารสหรัฐฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
 
บริษัทยอยของกัลฟ 
 
เงินฝากสถาบันการเงินของกัลฟจํานวน 645 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จํานวน 1,006 ลานบาท) สวนใหญเปนของบริษัทยอย
หาแหงของกัลฟ ซ่ึงไดวางไวเปนหลักประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูระยะยาว อยางไรก็ตาม บริษัทยอยทั้งหาแหงดังกลาว
สามารถถอนเงินฝากในบัญชีเพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติได หลังจากไดรับอนุมัติจากเจาหน้ีแลว อยางไรก็ดี เน่ืองจาก
บริษัทยอยสองแหงยังอยูระหวางการ กอสรางโรงไฟฟาจึงยังไมมีรายไดจากการขายกระแสไฟฟา ดังน้ัน บริษัทยอยทั้งสองแหงจะสํารอง
เงินตามสัญญาเงินกูเม่ือเร่ิมดําเนินการ  เชิงพาณิชย 
 
เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงินและหลักทรัพยในความตองการของตลาด 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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5 ลูกหนี้การคา สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ลูกหน้ีการคา 296,564 304,251 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,335) (3,335) - - 

ลูกหน้ีการคา สุทธิ 293,229 300,916 - - 

 
ลูกหน้ีการคา ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ไมเกิน 3 เดือน 288,892 287,385 - - 
3 - 6 เดือน 2,709 8,772 - - 
6 - 12 เดือน 4,439 7,561 - - 
เกินกวา 12 เดือน 524 533 - - 

 296,564 304,251 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,335) (3,335) - - 

ลูกหน้ีการคา สุทธิ 293,229 300,916 - - 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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6 เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและเงินลงทุนอ่ืน 
 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและอื่นๆ สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 

 

 เงินลงทุนระยะส้ัน เงินลงทุนระยะยาว 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

    

ราคาตามบัญชีตนงวด  232,242 171,224 2,721,445 2,727,697 
จําหนายเงินลงทุน สุทธ ิ (115,989) (52,946) (29,865) (14,865) 
โอนยายรายการเงนิลงทุนระยะยาวมาเปน 
   สวนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป 

 
775 

 
2,833 

 
(775) 

 
(2,833) 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (7,221) (7,221) 56 (3,584) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด  109,807 113,890 2,690,861 2,706,415 

 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 15,085,266 15,139,665 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 409,803 390,914 - - 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 7,275 7,192 4,415,842 4,425,326 
หัก สํารองเผ่ือการดอยคา - - (394,406) (394,406) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
และสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ 

 
417,078 398,106 

 
19,106,702 19,170,585 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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7 เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548   
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 398,106 19,170,585 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
   และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 
18,972 

 
2,150,049 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - (2,260,666) 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ 
ของตลาดที่มีไวเผ่ือขายของบริษัทยอย - 73,782 

ขาดทุนที่รับรูที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย 
   เผ่ือขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - (30) 
ตัดจําหนายขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย 
   เผ่ือขายเปนประเภทถือจนครบกําหนด - (37,041) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ - 10,023 

ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 417,078 19,106,702 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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7 เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
7.1 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซ่ึงจัดต้ังข้ึนที่ British 

Virgin Islands มีดังตอไปน้ี  
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท 

                  (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)   
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ผลิตไฟฟา 99.99 4,700,000 6,245,772 1,308,636 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ผลิตไฟฟา 99.99 4,850,000 6,270,786 563,160 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด ใหบริการรับจาง ซอมแซม 99.99 250,000 314,941 38,925 
   เซอรวิส จํากัด และบริษัทยอย     และรับจางเดินเคร่ืองจักร     
   และกิจการรวมคา    โรงไฟฟา     
   - บริษัทยอย      
      - บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ซื้อ/ขาย ขนสงเช้ือเพลิง 

   จากเศษวัสดุธรรมชาต ิ
99.99    

   - กิจการรวมคา      
      - บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก 
           เซอรวิส จํากัด 

รับจางเดินเคร่ืองจักรโรงไฟฟา 
    

50.00    

บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ผลิตน้ําประปา 70.00 398,475 403,606 11,223 
 บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรย่ี จํากัด 
   และบริษัทยอย 

ลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 
   ไฟฟาโดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ 
   เปนเช้ือเพลิง 

74.00 129,500 161,769 - 

   - บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด พัฒนา ออกแบบ กอสราง และ 
   ทดสอบการเดินเคร่ืองและ 
   การดําเนินงานของโรงไฟฟา 
   ที่ใชเช้ือเพลิงจากแกลบ 

95.00    

EGCO International B.V.I ลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 99.99 - 608,310 - 

บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด 
   และบริษัทยอย  

ลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 100.00 513,000 505,916 92,169 

   - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด ผลิตไฟฟา 80.00 424,000 574,166 246,553 

   11,264,975 15,085,266 2,260,666 

 
เงินปนผลท่ีประกาศจายในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 จาก บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัท        
ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร 
จํากัด และบริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 2,261 ลานบาท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เงินปนผล
คางรับในงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนจํานวนเงิน 1,396 ลานบาท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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7 เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
7.1 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน EGCO International B.V.I ซ่ึงจัดต้ังข้ึนที่ British 

Virgin Islands มีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนท่ีถือ พันบาท พันบาท พันบาท 

                  (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)   
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด ผลิตไฟฟา 99.99 4,700,000 6,565,810 3,104,029 
บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ผลิตไฟฟา 99.99 4,850,000 5,821,158 1,980,882 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด ใหบริการรับจาง ซอมแซม 99.99 250,000 281,567 56,968 
   เซอรวิส จํากัด และบริษัทยอย     และรับจางเดินเคร่ืองจักร     
   และกิจการรวมคา    โรงไฟฟา     
   - บริษัทยอย      
      - บริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ซื้อ/ขาย ขนสงเช้ือเพลิง 

   จากเศษวัสดุธรรมชาต ิ
99.99    

   - กิจการรวมคา      
      - บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก 
           เซอรวิส จํากัด 

รับจางเดินเคร่ืองจักรโรงไฟฟา 
    

50.00    

บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ผลิตน้ําประปา 70.00 398,475 382,613 - 
 บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรย่ี จํากัด 
   และบริษัทยอย 

ลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 
   ไฟฟาโดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ 
   เปนเช้ือเพลิง 

74.00 129,500 142,719 - 

   - บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด พัฒนา ออกแบบ กอสราง และ 
   ทดสอบการเดินเคร่ืองและ 
   การดําเนินงานของโรงไฟฟา 
   ที่ใชเช้ือเพลิงจากแกลบ 

95.00    

EGCO International B.V.I ลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 99.99 - 593,889 - 

บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด 
   และบริษัทยอย  

ลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน 100.00 513,000 509,410 - 

   - บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรช่ัน จํากัด ผลิตไฟฟา 80.00 424,000 842,499 - 

   11,264,975 15,139,665 5,141,879 

 
เงินลงทุนในบริษัท พลังงานการเกษตร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํา             
งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เน่ืองจากงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวไมมี       
นัยสําคัญตอกลุมบริษัท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
7.2 รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงจัดต้ังในประเทศไทย มีดังตอไปน้ี 

 
   งบการเงินรวม 

   30 มิถุนายน พ.ศ. 2548  31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
บริษัท อมตะ-เอ็กโกเพาเวอร จํากัด ผลิตไฟฟา 14.85 200,475 409,803 200,475 390,914 
   200,475 409,803 200,475 390,914 

 
7.3 รายละเอียดของสวนไดเสียในกิจการรวมคาซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน Conal Holdings Corporation และ Nam Theun 2 

Power Company Limited ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศฟลิปปนสและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลําดับ มีดังตอไปน้ี 
 
   งบการเงินรวม 

   30 มิถุนายน พ.ศ. 2548  31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถือ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก 
   เซอรวิส จํากัด 

รับจางเดินเครื่องจักร
โรงไฟฟา 

50.00 1,000 7,275 1,000 7,192 

Nam Theun 2 Power 
Company Limited 

ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางพัฒนา

โครงการ) 

25.00 753,249 
 
 

- 
 
 

753,249 
 
 

- 
 
 

   754,249 7,275 754,249 7,192 

 
เงินลงทุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด และเงินลงทุนใน Nam Theun 2 Power Company Limited บันทึกบัญชี      
ตามวิธีสวนไดเสียและยังมิไดนํามาจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาลโดยวิธีรวมตามสัดสวน เน่ืองจากงบการเงินของกิจการรวมคาดังกลาว
ไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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7 เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 

7.3 รายละเอยีดของสวนไดเสียในกิจการรวมคาซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทยทัง้หมด ยกเวน Conal Holdings Corporation และ Nam Theun 2 
Power Company Limited ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศฟลิปปนสและประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ตามลําดับ มีดังตอไปน้ี (ตอ) 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถอื พันบาท พันบาท พันบาท 

      
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 

(เอ็กโก เจดี) 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 598,001 - 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)  
(กัลฟ) 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 3,112,020 3,060,485 - 

Conal Holdings Corporation (Conal) ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

40.00 1,002,467 757,356 - 

Nam Theun 2 Power Company 
Limited 

ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางพัฒนาโครงการ) 

25.00 753,249 
 

- 
 

- 
 

  5,216,096 4,415,842 - 
หัก คาเผ่ือการดอยคา  - (394,406) - 
   5,216,096 4,021,436 - 

 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  

  อัตรารอยละ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ของหุนที่ถอื พันบาท พันบาท พันบาท 

      
บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 

(เอ็กโก เจดี) 
ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 348,360 605,454 48,450 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)  
(กัลฟ) 

ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

50.00 3,112,020 3,160,610 - 

Conal Holdings Corporation (Conal) ลงทุนในโครงการตางๆ  
   ทางดานธุรกิจพลังงานไฟฟา 

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

Nam Theun 2 Power Company 
Limited 

ผลิตไฟฟา 
   (อยูระหวางพัฒนาโครงการ) 

25.00 753,249 
 

- 
 

- 
 

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

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
7.4 สวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 
รายละเอียดของสวนแบงในกิจการรวมคาของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจาย ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระหวางกาล
มีดังน้ี 
 
 บริษัท เอ็กโกรวมทุน 

และพัฒนา จํากัด 
บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด 

(มหาชน) 
Conal Holdings 

Corporation 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

งบดุล       
สินทรัพยหมุนเวียน 132,194 137,448 1,470,255 1,590,578 990,338 784,551 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 805,389 789,081 8,583,534 7,198,862 1,189,688 1,176,341 
หน้ีสินหมุนเวียน (79,808) (58,340) (1,235,114) (789,096) (378,523) (336,742) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน (259,774) (262,735) (6,200,894) (5,325,770) (807,440) (823,995) 

สินทรัพยสุทธิ 598,001 605,454 2,617,781 2,674,574 994,063 800,155 

 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
 

  บริษัท เอ็กโกรวมทุน 
และพัฒนา จํากัด 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด 
(มหาชน) 

Conal Holdings 
Corporation 

  งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

งบกําไรขาดทุน       
รายได 70,286 124,577 730,698 1,382,752 218,223 417,560 
คาใชจาย (77,744) (132,029) (849,912) (1,479,754) (181,868) (301,218) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (7,459) (7,453) (119,214) (97,002) 36,355 116,342 

       
สัดสวนการรวมทุนกิจการ
รวมคา (รอยละ) 

  
50  50 

  
40 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา สุทธิ (ตอ) 
 
7.4 สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
รายละเอียดของสวนแบงในกิจการรวมคาของกลุมบริษัทในสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจาย ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระหวางกาล
มีดังน้ี (ตอ) 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547  
 

  บริษัท เอ็กโกรวมทุน 
และพัฒนา จํากัด 

บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด 
(มหาชน) 

Conal Holdings 
Corporation 

  งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

งบกําไรขาดทุน       
รายได 70,558 139,149 672,595 1,334,578 202,546 394,756 
คาใชจาย (56,036) (111,671) (698,979) (1,357,178) (155,379) (308,409) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 14,522 27,478 (26,384) (22,600) 47,167 86,347 

       
สัดสวนการรวมทุนกิจการ
รวมคา (รอยละ) 

 
 

 
50  50 

 
 

 
40 

 
 

8 รายจายฝายทุนและภาระผูกพัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คาความนิยม    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

   

ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 31,283,164 1,158,532 747,249 
ซ้ือสินทรัพย 1,467,221 - 2,972 
บันทึกวัสดุสํารองหลักเปนสินทรัพย 199,442 - - 
โอนวัสดุสํารองหลักออกจากสินทรัพย (45,561) - - 
ขายสินทรัพย สุทธิ (31,594) - (2,444) 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (1,214,404) (43,470) (21,134) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 
ของบริษัทท่ีอยูในตางประเทศ 

 
64,833 

 
473 

 
- 

ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 31,723,101 1,115,535 726,643 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการกอสรางโรงไฟฟาและซ้ืออุปกรณสําหรับโรงไฟฟาท่ีถือเปน   
ภาระผูกพันแตยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมระหวางกาลเปนจํานวน 75.76 ลานดอลลารสหรัฐฯ 29.94 ลานเยน 62.27 ลานยูโร 161.22 
ลานสวิสฟรังก และ 1,747.68 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จํานวน 64.66 ลานดอลลารสหรัฐฯ 26.95 ลานเยน 53.25   
ลานยูโร 137.88 ลานสวิสฟรังก และ 1,462 ลานบาท) 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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9 เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 
 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวยเงินกูยืมของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ  
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 2,341,224 2,112,038 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 13,258 12,536 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 36,458 36,657 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 621,217 614,669 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี  (6,802) (6,628) 

 3,005,355 2,769,272 
   

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ   
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 9,932,421 10,578,849 
เงินกูยืมสกุลเงินเปโซฟลิปปนส 48,905 49,380 
เงินกูยืมสกุลเงินเยน 383,566 403,987 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 5,131,780 4,600,693 
หัก คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี สุทธิ (206,266) (201,807) 

 15,290,406 15,431,102 

รวมเงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 18,295,761 18,200,374 

 
เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมที่มีหลักประกัน โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคารและโรงไฟฟา          
และจํานําอุปกรณของบริษัทยอยและกิจการรวมคา ทั้งน้ี บริษัทยอยและกิจการรวมคาตองกันเงินสํารองเพ่ือการชําระคืนเงินตนและ    
จายดอกเบ้ียที่จะครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป และเพื่อลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินสํารองดังกลาวกันจากรายได        
คาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 4)  นอกจากน้ี บริษัทยอยและกิจการรวมคาไดนําสัญญาซ้ือขายไฟฟา สัญญาซ้ือขายทรัพยสิน       
สัญญาการบํารุงรักษา หลักกรมธรรมประกันภัย  และสัญญาอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกับเจาหน้ีเงินกูไปวางเปนหลักประกันตามเงื่อนไข       
ภายใตสัญญา Master Agreement 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548  
ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 18,200,374 
การเพิ่มข้ึนของเงินกูยืมระยะยาว 843,800 
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,332,369) 
การจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู (15,000) 
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูรอตัดบัญช ี 10,367 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึน 492,499 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ 96,090 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 18,295,761 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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10 หุนกู 
 
หุนกูเปนเงินกูยืมสกุลเงินบาทของบริษัทยอยสองแหงของบริษัท มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท 

   
สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 660,911 630,806 
หุนกู สุทธิ 4,643,584 4,926,847 

รวมหุนกู 5,304,495 5,557,653 

 
หุนกูจํานวน 5,361 ลานบาท เปนหุนกูที่มีหลักประกัน โดยบริษัทยอยตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียที่จะครบ
กําหนดชําระภายในหน่ึงปซ่ึงเงินสํารองดังกลาวกันจากรายไดคาไฟฟา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 4) รวมท้ังการวางหลักประกัน
ดวยสินทรัพยและสัญญาตางๆ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 9) 

 
การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548  
ราคาตามบัญชีตนงวด 5,557,653 
การออกหุนกู - 
การจายคืนหุนกู (253,158) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 5,304,495 
 

11 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
 
 
 
 

 
จํานวนหุน 

 

 
หุนสามัญ 
พันบาท 

สวนเกิน 
มูลคาหุน 
พันบาท 

สวนเกินมูลคา 
หุนทุนซ้ือคืน 

หันบาท 

 
หุนทุนซ้ือคืน 

พันบาท 

 
รวม 

พันบาท 

       
ณ วันตนงวด 526,465,000 5,264,650 8,601,300 - (52,169) 13,813,781
การจําหนายหุนทุนซ้ือคืน - - - 47,373 52,169 99,542
ณ วันปลายงวด 526,465,000 5,264,650 8,601,300 47,373 - 13,913,323
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 530,000,000 หุน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  จํานวน 
530,000,000 หุน) ซ่ึงมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หุนละ 10 บาท) หุนจํานวน 526,465,000 หุน           
ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว ในระหวางไตรมาสนี้ บริษัทไดจําหนายหุนทุนซ้ือคืนทั้งหมด จํานวน 1,300,800 หุน ในราคาเฉลี่ยหุนละ 76.52 
บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 99,542 ลานบาท 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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12         เงินปนผลจาย 
 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานหกเดือนหลังของป 
พ.ศ. 2547 ในอัตราหุนละ 1.50 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 788 ลานบาท (พ.ศ. 2547 จาย 
เงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 525,164,200 หุน ในอัตรา 1.25 บาทตอหุน เปนจํานวนทั้งส้ิน 656 ลานบาท) เงินปนผลดังกลาวไดจายให   
ผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 
 

13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)) และบริษัท ซีแอลพี 
เพาเวอร โปรเจ็คส (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 25.41 และ 22.42 ตามลําดับ หุนที่เหลือถือโดยนักลงทุนทั่วไป 
 

รายละเอียดของบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ ขอ 7 
 

รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

(ก) รายไดคาขายไฟฟา 
 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2548 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

รายไดคาขายไฟฟา     

- บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 3,291,837 6,475,739 - - 

 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2547 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

รายไดคาขายไฟฟา     

- บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 3,323,106 6,681,361 - - 
 
 

รายไดคาขายไฟฟาคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม  
 

ทั้งนี้ รายไดคาขายไฟฟาไดรวมสวนที่ไดรับชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงินประมาณ 182 ลานบาท
และ 346 ลานบาท สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ตามลําดับ (สําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปนจํานวน 260 ลานบาท และ 502 ลานบาท ตามลําดับ) 
  



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

(ข)     รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักจาย 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

รายไดการใหบริการ     

- บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) - 14,179 - - 

     

คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก     

- บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 43,834 90,586 - - 

 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

รายไดการใหบริการ     

- บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 3,199 20,525 - - 

     

คาบริการซอมบํารุงรักษาหลัก     

- บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 60,415 140,704 - - 
 

รายไดการใหบริการและคาบริการซอมบํารุงรักษาหลักคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

(ค) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ลูกหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 2,382,919 2,058,354 - - 

 
ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
ไมเกิน 3 เดือน 2,378,851 2,046,590 - - 
3 - 6 เดือน - 8,921 - - 
6 - 12 เดือน 1,225 1,637 - - 
เกินกวา 12 เดือน 2,843 1,206 - - 

 2,382,919 2,058,354 - - 

     
เจาหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 62,216 155,860 - - 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

(ง) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ผูถือหุน     
- บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 3,798 3,415 - - 
บริษัทยอย     
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 5,562 20 
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 2,687 1,794 
- บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด - - 1,464 - 
- บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด - - 370 10 
- บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร จํากัด - - 63 - 
- บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด - - 626 20 
- บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด - - 56 - 
- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด - - 543 20 
- EGCO International B.V.I 244 - 244 - 
บริษัทรวม     
- บริษัท อมตะ-เอก็โก เพาเวอร จํากัด 13,853 12,947 13,853 12,946 
กิจการรวมคา     
- บริษัท เอ็กโกรวมทุนและพัฒนา จํากัด 1,381 - 661 - 
- Nam Theun 2 Power Company Limited - 19,450 - 19,450 
- บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด 2,748 2,023 - - 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
- บริษัท อมตะ เพาเวอร (ระยอง) จํากัด 17,115 17,145 - - 
- บริษัท อมตะ เพาเวอร จํากัด 25,500 7 - - 
- บริษัท บี.กริม อี.ออน อิเล็คโตรวัตต จํากัด - 15 - - 
- Alsons Consolidated Resources, Inc. and     

affiliates 5,428 5,350 - - 
- อื่นๆ 2,239 - - - 

 72,306 60,352 26,129 34,260 

     
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

(ง) ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ผูถือหุน     
- บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 189 - 189 - 
บริษัทยอย     
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 70 4 
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 12 89 
บริษัทรวม     
- บริษัท อมตะ-เอก็โก เพาเวอร จํากัด 9,656 5,244 - - 
กิจการรวมคา     
- บริษัท อมตะ เพาเวอร-เอสโก เซอรวิส จํากัด 631 465 - - 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
- บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทิลิตี้ จํากัด 2,566 6,455 - - 
- บริษัท อมตะ เพาเวอร จํากัด 871 1,261 - - 
- Alsons Consolidated Resources, Inc. and     

affiliates 17,877 15,900 - - 
- อื่นๆ 92 164 - - 

 31,882 29,489 271 93 

     
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

(จ) เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป     
กิจการรวมคา     
- บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) 50,000 - 100,000 - 
     
เงินกูยืมระยะยาว สุทธ ิ     
บริษัทรวม     
- บริษัท อมตะ-เอก็โก เพาเวอร จํากัด 32,490 32,490 32,490 32,490 
     

กิจการรวมคา     
- บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) 125,000 175,000 250,000 350,000 
- Nam Theun 2 Power Company Limited - 464,441 - 464,441 

 157,490 671,931 282,490 846,931 
     
 207,490 671,931 382,490 846,931 
 
เงินใหกูยืมแกบริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด เปนการใหกูยืมตามการคาปกติ อน่ึง การชําระคืนเงินตนและจายดอกเบ้ียของ       
เงินใหกูยืมดังกลาว มีขอจํากัดจนกวาบริษัทรวมดังกลาวไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูครบถวนแลว อาทิเชน      
จนกวาจะมีเงินสํารองครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

 
บริษัทไดเขาทําสัญญา Credit Facility Agreement กับบริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) (กัลฟ) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ     
พ.ศ. 2547 เพื่อใหกัลฟใชในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงกอนกําหนด            
เปนจํานวนเงิน 450 ลานบาท  โดยกําหนดการจายชําระคืนเงินกูยืมและเงื่อนไขอื่นๆ ภายใตสัญญาดังกลาวยังคงเหมือนกับเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูเดิมของกัลฟ  
 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดเขาทําสัญญา Sponsors Loan Agreement กับ Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) ลงวันที่  
19 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินแกโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้านํ้าเทิน 2 เปนจํานวนเงิน 24 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ีย คือ  24 เดือน          
หลังจากวันที่ลงนามในสัญญา Sponsors Loan Agreement หรือวันที่มีการเบิกถอนเงินกูคร้ังแรกจากเจาหน้ีเงินกู หรือวันที่              
ยื่นเจตจํานงเพื่อแสดงยอดคงเหลือของเงินที่ผูถือหุนที่มิไดทําผิดสัญญาใหกู แลวแตวันใดจะเกิดข้ึนกอน ทั้งน้ี สัญญาดังกลาวได   
แกไข ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยกําหนดใหมีการชําระคืนดอกเบ้ียจํานวนรวมทั้งส้ิน 2.25 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยบริษัท
จะไดรับการชําระดอกเบ้ียตามสัดสวนที่กําหนดโดยผูถือหุนจํานวน 0.75 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเบิก
ถอนเงินกูคร้ังแรกจากเจาหน้ีเงินกู บริษัทไดรับคืนเงินตนทั้งจํานวนรวมทั้งดอกเบ้ียที่เกี่ยวของแลวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 
 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

(ฉ) เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทยอย  และดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
เงินลงทุนในหุนกู     
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 44,606 47,138 
     
ดอกเบ้ียคางรับ     
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 388 437 
     
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 2,180 4,363 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ดอกเบ้ียรับ     
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - - 2,305 4,717 
     
ดอกเบ้ียจาย     
- บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด - - 172 451 
- บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด - -   953 3,238 
 - - 1,125 3,689 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กิจการรวมคากัลฟ 
ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกิจการรวมคากัลฟไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา     
ตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากสัญญา Construction Contract และสัญญา 
Supply Contract ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและระยะเวลา
ครบกําหนดมีดังตอไปน้ี 
 
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา 

สกุลเงินตรา 
ตางประเทศ 

มูลคาตามสัญญา 
(ลาน) 

 
อัตราคงที่ตามสัญญา 

 
ระยะเวลาตามสัญญา 

สกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 74.99 39.19 ถึง 39.79 บาท 11 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 9 เม.ย. พ.ศ. 2551 
สกุลเงินบาท สกุลเงินยูโร 21.86 50.02 ถึง 53.45 บาท 11 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 14 ม.ค. พ.ศ. 2551 
สกุลเงินบาท สกุลเงินสวิสฟรังก 61.51 32.48 ถึง 36.80 บาท 11 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 14 ม.ค. พ.ศ. 2551 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงนิเยน 681.07 105.40 ถึง 106.73 ดอลลารสหรัฐฯ 7 เม.ย. พ.ศ. 2548 – 29 ก.ค. พ.ศ. 2548 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินยูโร 77.68 1.27 ถึง 1.33 ดอลลารสหรัฐฯ 12 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 2 ต.ค. พ.ศ. 2549 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินสวิสฟรังก 201.13 1.14 ถึง 1.21 ดอลลารสหรัฐฯ 12 ม.ค. พ.ศ. 2548 – 2 ต.ค. พ.ศ. 2549 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินบาท 0.49 40.65 ดอลลารสหรัฐฯ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2548 – 29 ก.ค. พ.ศ. 2548 

 
15 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหนา 

 
ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไมมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนาและสัญญาตางๆ         
ที่แตกตางจากงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 อยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 
 
ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหนาของบริษัท 
 
(ก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support Agreements จากการค้ําประกันเงินกูยืม     

ใหแกบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 677 ลานบาท 
 
(ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Counter Guarantee และ Standby Letters of Credit ที่ออกใน

นามของบริษัทเพื่อบริษัทยอยและกิจการรวมคาเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 9,899 ลานบาท 
 

(ค) บริษัทมีการบริหารภาระผูกพันใหเปนไปตามหลักเกณฑบรรษัทภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัทพิจารณา
แยกระดับความเส่ียงของภาระผูกพันดังกลาว เปนภาระค้ําประกันที่มีความเส่ียงต่ําและที่มีความเส่ียงสูง โดยบริษัทไดจัดสรร
บัญชีสํารองเพื่อภาระผูกพันในการชําระหน้ีในอัตรารอยละ 10 ของภาระค้ําประกันที่มีความเส่ียงสูง ซ่ึงคิดเปนจํานวน 407 ลานบาท  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 บริษัทจัดสรรบัญชีสํารองดังกลาวไวเต็มมูลคาแลว โดยไดรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดและเงินลงทุนระยะส้ันในงบดุล 

 



บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหนาของกิจการรวมคา 
 
 กิจการรวมคาเอ็กโก เจดี 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)ไดมีหนังสือแจงใหบริษัทรวมของกิจการรวมคาเอ็กโก เจดี (เอ็กโก เจดี)     
ชําระคาปรับกรณีไมผานการประเมินลักษณะกระบวนการผลิตในเงื่อนไขสัดสวนพลังงานความรอน 10% ตามเงื่อนไขในสัญญาซ้ือขาย
กระแสไฟฟาเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 92.8 ลานบาท ทั้งน้ี บริษัทรวมของเอ็กโก เจดี ไดขอใหกฟผ. ชะลอการปรับออกไป  ซ่ึงในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2548 ทางกฟผ. ไดมีหนังสือแจงยืนยันใหชําระคาปรับตามจํานวนดังกลาว  แตอยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทรวมของเอ็กโก เจดี 
กําลังดําเนินการเจรจาตอรองกับกฟผ. ซ่ึงผลการเจรจายังไมเปนที่ส้ินสุด ณ วันที่ในรายงานน้ีและกลุมบริษัทยังมิไดบันทึกประมาณการ
หน้ีสินในสวนของกลุมบริษัทและของบริษัทจํานวน 14 ลานบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เน่ืองจากจํานวนดังกลาวไมมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท 
 
กิจการรวมคา Conal Holdings Corporation 
บริษัทยอยของกิจการรวมคาในประเทศฟลิปปนสยังมิไดประเมินผลกระทบของการรื้อถอนโรงไฟฟาซ่ึงอาจจะเกิดข้ึน ณ วันส้ินสุดอายุ 
การใชงาน ทั้งน้ี กิจการรวมคาดังกลาวมียอดสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และกําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 คิดเปนรอยละ 3.83 และรอยละ 4.97 ของสินทรัพยรวมและกําไรสุทธิรวมของกลุมบริษัท ตามลําดับ  

 
16 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 
เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2548  กฟผ. ไดยื่นจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ตอนายทะเบียนบริษัทมหาชน                  
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หลังจากที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิต          
แหงประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกา อํานาจสิทธิ์และประโยชนของ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 
23 มิถุนายน พ.ศ. 2548   
 
เม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบใหจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ไฟฟา ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 กลุมบริษัทยังไมสามารถประมาณผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวที่จะมีตอ
กลุมบริษัทได 
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