
 

 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2563 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง                          
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแส       
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ   
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                           
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                               
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกัน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และขอ้ 13 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือ
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 12,405 ลา้นบาท                                    
ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีมีนยัส าคญั ฝ่ายบริหารจึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน และ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุน รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและ
อตัราการเติบโตในระยะยาว และขอ้สมมติอ่ืนท่ีเหมาะสม ในการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการพิจารณาของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมินกระบวนการพิจารณาแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
เลือกใช ้ประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเงินลงทุนดงักล่าว 
โดยการท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายในของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และสอบทานประมาณการกระแสเงินสดกบัผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ประเมินอตัราคิดลดโดยวิเคราะห์ตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุนและขอ้มูลอ่ืน ๆ และทดสอบการ
ค านวณประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตตามแบบจ าลองทางการเงิน รวมถึงพิจารณาผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการ
เติบโตของรายได ้  
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี                     
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้การ
ด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป   

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ                                               
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า                              
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน                                       
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 22 กมุภาพนัธ์ 2564 
 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 8,899,070,502        4,214,184,164        6,095,137,056        1,539,625,273        

เงินลงทุนชัว่คราว 4 -                              694,854,506           -                              461,655,722           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 7, 9 1,054,439,611        1,292,196,206        38,984,393             34,241,893             

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, 

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 153,746,218           87,265,115             -                              -                              

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 60,857,672             61,473,814             -                              -                              

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 -                              -                              14,838,861             8,493,830               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 10 1,517,045               -                              1,419,097               -                              

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น

   ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 305,186                  7,645,773               -                              -                              

   อื่นๆ 396,457,899           248,616,077           317,839,874           183,055,084           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,566,394,133      6,606,235,655        6,468,219,281        2,227,071,802        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 11 459,574,027           459,335,947           -                              -                              

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ

   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 -                              -                              266,510,000           270,630,000           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 7 3,221,229,452        3,054,308,219        3,221,229,452        3,054,308,219        

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 3,677,435,521        3,772,521,935        -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                              -                              12,221,973,152      12,240,207,782      

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 13 356,827,929           343,735,530           183,263,970           192,938,970           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 12,353,789,560      11,971,263,062      11,598,751,225      11,585,926,525      

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ

   ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 15 4,126,196,192        4,387,131,688        -                              -                              

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ

   ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15 4,597,947,902        4,858,296,229        -                              -                              

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 16 14,186,000             105,057,547           -                              -                              

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันํ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 17 18,082,605,400      19,108,398,692      -                              -                              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 8,919,433,627        9,246,964,400        66,600,387             62,591,153             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 19 386,221,583           -                              126,818,825           -                              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 74,947,102             83,720,684             39,410,191             42,929,536             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20,053,318             -                              -                              -                              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 181,609,037           193,960,183           5,311,677               4,493,356               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 56,472,056,650      57,584,694,116      27,729,868,879      27,454,025,541      

รวมสินทรัพย์ 67,038,450,783      64,190,929,771      34,198,088,160      29,681,097,343      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 7, 22 620,000,253           690,088,222           49,603,139             44,278,151             

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 544,789,275           522,494,325           -                              -                              

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 4,999,362,074        2,100,000,000        3,999,362,074        -                              

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 31,554,262             -                              23,183,064             -                              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,682,615               170,779                  -                              -                              

เงินประกนัผลงาน 7 1,316,905               1,647,613               -                              -                              

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 75,510,496             79,350,431             15,936,605             14,247,832             

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 6,275,215,880        3,393,751,370        4,088,084,882        58,525,983             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 5,637,603,846        6,178,407,594        -                              -                              

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 19,323,681,690      18,709,860,714      6,493,588,523        6,495,791,941        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 362,598,752           -                              104,883,530           -                              

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 25 83,123,032             64,538,746             50,633,590             39,331,948             

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับการร้ือถอน 8,382,637               8,064,827               -                              -                              

หน้ีสินระยะยาวอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 26 309,857,421           289,602,186           -                              -                              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 25,725,247,378      25,250,474,067      6,649,105,643        6,535,123,889        

รวมหนีสิ้น 32,000,463,258      28,644,225,437      10,737,190,525      6,593,649,872        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั  9,240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 9,240,000,000        9,240,000,000        9,240,000,000        9,240,000,000        

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 8,129,382,729 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2562: หุน้สามญั 8,129,382,039 หุน้ 

            มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 8,129,382,729        8,129,382,039        8,129,382,729        8,129,382,039        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 13,319,245,746      13,319,242,296      13,319,245,746      13,319,242,296      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27 167,134,494           135,968,184           167,134,494           135,968,184           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,785,754,588        1,635,211,021        1,845,134,666        1,483,909,892        

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 372,897,000           328,879,305           -                              18,945,060             

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 23,774,414,557      23,548,682,845      23,460,897,635      23,087,447,471      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,263,572,968      11,998,021,489      -                              -                              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,037,987,525      35,546,704,334      23,460,897,635      23,087,447,471      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 67,038,450,783      64,190,929,771      34,198,088,160      29,681,097,343      

-                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 7 6,427,885,532      8,127,561,349      -                           -                           

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 99,096,000           95,427,840           -                           -                           

รายไดค้่าบริหารโครงการ 7 168,073,159         153,896,815         359,132,430         340,314,317         

รายไดเ้งินปันผล 7, 12, 13 -                           -                           670,762,836         772,533,095         

รายไดอ่ื้น

   รายไดท้างการเงิน 7 474,222,610         413,532,653         189,468,353         70,890,635           

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 10,823,109           2,296,842             8,677                    1,114                    

   อ่ืนๆ 7 8,217,091             49,788,981           12,542,491           53,008,572           

รวมรายได้ 7,188,317,501      8,842,504,480      1,231,914,787      1,236,747,733      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

   ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํ้า 7 5,380,048,918      5,964,821,158      -                           -                           

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 521,283,824         521,283,824         -                           -                           

ตน้ทุนการบริหารโครงการ 88,549,669           90,772,698           184,254,314         184,173,219         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7 427,675,145         442,336,300         198,071,157         273,807,200         

รวมค่าใช้จ่าย 6,417,557,556      7,019,213,980      382,325,471         457,980,419         

กําไรจากการดําเนินงาน 770,759,945         1,823,290,500      849,589,316         778,767,314         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 13 40,692,399           40,869,688           -                           -                           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 366,701,923         392,234,624         -                           -                           

ตน้ทุนทางการเงิน (996,360,515)        (1,161,294,032)     (226,263,116)        (209,022,095)        

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 181,793,752         1,095,100,780      623,326,200         569,745,219         

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 30 15,912,220           (12,277,780)          -                           -                           

กําไรสําหรับปี 197,705,972         1,082,823,000      623,326,200         569,745,219         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                           (19,185,248)          -                           (23,877,317)          

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด -                           9,063,166             -                           -                           

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                           (113,859)              -                           -                           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 14 68,804,990           (36,579,484)          -                           -                           

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 68,804,990           (46,815,425)          -                           (23,877,317)          

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,895,117             -                           (5,998,715)            -                           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม (3,209,652)            -                           -                           -                           

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,314,535)            -                           (5,998,715)            -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 67,490,455           (46,815,425)          (5,998,715)            (23,877,317)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 265,196,427         1,036,007,575      617,327,485         545,867,902         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 404,714,326         768,901,766         623,326,200         569,745,219         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (207,008,354)        313,921,234         

197,705,972         1,082,823,000      

-                       -                       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 469,609,033         716,830,284         617,327,485         545,867,902         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (204,412,606)        319,177,291         

265,196,427         1,036,007,575      

-                           

กําไรต่อหุ้น 33

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.050                    0.100                    0.077                    0.074                    

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 8,129,382,729      7,716,521,606      8,129,382,729      7,716,521,606      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

รายการอื่น
ของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากผูถ้ือหุน้

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน กาํไร (ขาดทุน) ส่วนเกินทุนจาก ส่วนแบ่ง รวม ส่วนของผูม้ี
จากการวดัมูลค่า ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงจาก การเปลี่ยนแปลง กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอื่น รวม ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า เงินลงทุนใน การป้องกนัความเสี่ยง สัดส่วนการถือหุน้ เบด็เสร็จอื่น ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม รวม
และชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ในกระแสเงินสด ในบริษทัยอ่ย จากบริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 7,370,000,000      9,522,332,101     107,480,923         1,101,156,516      45,863,524                (5,584,231)                  3,366,523                  188,811,779           232,457,595        18,333,427,135           13,188,571,780      31,521,998,915      
ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 759,382,039         3,796,910,195     -                            -                            -                                -                                  -                                -                              -                           4,556,292,234             -                             4,556,292,234        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                           -                            (206,360,000)        -                                -                                  -                                -                              -                           (206,360,000)              -                             (206,360,000)         
กาํไรสาํหรับปี -                            -                           -                            768,901,766         -                                -                                  -                                -                              -                           768,901,766                313,921,234           1,082,823,000        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                           -                            -                            (21,076,229)              5,584,231                   -                                (36,579,484)            (52,071,482)         (52,071,482)                5,256,057               (46,815,425)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                           -                            768,901,766         (21,076,229)              5,584,231                   -                                (36,579,484)            (52,071,482)         716,830,284                319,177,291           1,036,007,575        

ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                           -                            -                            -                                -                                  148,493,192              -                              148,493,192        148,493,192                (829,957,432)         (681,464,240)         
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                            -                           -                            -                            -                                -                                  -                                -                              -                           -                                  (679,770,150)         (679,770,150)         
โอนไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) -                            -                           28,487,261           (28,487,261)          -                                -                                  -                                -                              -                           -                                  -                             -                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 8,129,382,039      13,319,242,296   135,968,184         1,635,211,021      24,787,295                -                                  151,859,715              152,232,295           328,879,305        23,548,682,845           11,998,021,489      35,546,704,334      

-                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 8,129,382,039      13,319,242,296   135,968,184         1,635,211,021      24,787,295                -                                  151,859,715              152,232,295           328,879,305        23,548,682,845           11,998,021,489      35,546,704,334      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                            -                           -                            24,787,295           (24,787,295)              -                                  -                                -                              (24,787,295)         -                                  -                             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 8,129,382,039      13,319,242,296   135,968,184         1,659,998,316      -                                -                                  151,859,715              152,232,295           304,092,010        23,548,682,845           11,998,021,489      35,546,704,334      
ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 32) 690                       3,450                   -                            -                            -                                -                                  -                                -                              -                           4,140                           -                             4,140                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                           -                            (243,881,461)        -                                -                                  -                                -                              -                           (243,881,461)              -                             (243,881,461)         
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                            -                           -                            404,714,326         -                                -                                  -                                -                              -                           404,714,326                (207,008,354)         197,705,972           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                           -                            (3,910,283)            -                                -                                  -                                68,804,990             68,804,990          64,894,707                  2,595,748               67,490,455             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                           -                            400,804,043         -                                -                                  -                                68,804,990             68,804,990          469,609,033                (204,412,606)         265,196,427           

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) -                            -                           31,166,310           (31,166,310)          -                                -                                  -                                -                              -                           -                                  -                             -                             

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                            -                           -                            -                            -                                -                                  -                                -                              -                           -                                  (530,035,915)         (530,035,915)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 8,129,382,729      13,319,245,746   167,134,494         1,785,754,588      -                                -                                  151,859,715              221,037,285           372,897,000        23,774,414,557           11,263,572,968      35,037,987,525      

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการ

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า วดัมูลค่าเงินลงทุนใน รวม

ชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 7,370,000,000            9,522,332,101            107,480,923               1,149,011,934            42,822,377                              18,191,647,335          

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 759,382,039               3,796,910,195            -                                  -                                  -                                               4,556,292,234            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                                  -                                  -                                  (206,360,000)              -                                               (206,360,000)              

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  569,745,219               -                                               569,745,219               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  (23,877,317)                             (23,877,317)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  569,745,219               (23,877,317)                             545,867,902               

โอนไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) -                                  -                                  28,487,261                 (28,487,261)                -                                               -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 8,129,382,039            13,319,242,296          135,968,184               1,483,909,892            18,945,060                              23,087,447,471          

 -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 8,129,382,039            13,319,242,296          135,968,184               1,483,909,892            18,945,060                              23,087,447,471          

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                                  -                                  -                                  18,945,060                 (18,945,060)                             -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 8,129,382,039            13,319,242,296          135,968,184               1,502,854,952            -                                               23,087,447,471          

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 32) 690                             3,450                          -                                  -                                  -                                               4,140                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                                  -                                  -                                  (243,881,461)              -                                               (243,881,461)              

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  623,326,200               -                                               623,326,200               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (5,998,715)                  -                                               (5,998,715)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  617,327,485               -                                               617,327,485               

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) -                                  -                                  31,166,310                 (31,166,310)                -                                               -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 8,129,382,729            13,319,245,746          167,134,494               1,845,134,666            -                                               23,460,897,635          

 -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอื่นของ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 181,793,752          1,095,100,780       623,326,200          569,745,219          

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,560,758,654       1,517,820,856       39,656,126            15,995,290            

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (40,692,399)           (40,869,688)           -                             -                             

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (366,701,923)         (392,234,624)         -                             -                             

   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             18,234,630            120,348,558          

   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                             -                             9,675,000              -                             

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 635,492                 3,846,903              (224,624)                34,712                   

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 653,333                 (1,375,155)             -                             -                             

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น (3,434,387)             -                             (2,232,313)             -                             

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น (4,824)                    -                             (3,555)                    -                             

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 25,142,897            32,277,979            1,775,021              1,636,124              

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 521,283,824          521,283,824          -                             -                             

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 25,134,693            14,330,378            9,843,897              8,785,124              

   รายไดเ้งินปันผล -                             -                             (670,762,836)         (772,533,095)         

   รายไดท้างการเงิน (453,777,960)         (385,752,226)         (176,270,939)         (60,512,540)           

   ตน้ทุนทางการเงิน 955,887,816          871,694,329          218,817,888          206,713,973          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 2,406,678,968       3,236,123,356       71,834,495            90,213,365            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 237,629,739          22,563,719            (4,742,499)             (2,071,187)             

   อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 616,142                 (358,040)                -                             -                             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (149,414,665)         169,770,898          (143,290,363)         (149,846,538)         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 4,173,940              3,966,915              (818,320)                (867,037)                

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (27,296,710)           (58,967,752)           5,404,751              (8,928,925)             

   เงินประกนัผลงาน (330,708)                169,536                 -                             -                             

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (3,839,937)             (1,282,048)             1,688,771              (3,060,584)             

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน (4,655,290)             (2,674,934)             (4,540,970)             (2,674,934)             

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,463,561,479       3,369,311,650       (74,464,135)           (77,235,840)           

   จ่ายดอกเบ้ีย (215,087,925)         (219,488,422)         (204,458,630)         (206,155,343)         

   จ่ายภาษีเงินได้ (3,207,184)             (25,245,114)           (1,288,187)             (1,506,823)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 2,245,266,370       3,124,578,114       (280,210,952)         (284,898,006)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นลดลง -                             507,165,600          -                             -                             

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว (เพิ่มข้ึน) ลดลง (238,080)                575,194,147          -                             -                             

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                             933,752,082          -                             968,752,082          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 696,776,672          -                             462,472,493          -                             

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                             -                             8,700,000              -                             

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                             -                             (11,000,000)           (200,000,000)         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมเพิ่มข้ึน -                             (3,000,000,000)      -                             (3,000,000,000)      

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง 373,340,197          432,000,000          -                             -                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                             (681,464,240)         -                             (681,464,240)         

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน (12,824,700)           (481,474,125)         (12,824,700)           (481,474,125)         

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มข้ึน (47,855,542)           (171,427,302)         -                             -                             

อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (52,898,417)           (74,634,544)           (17,139,690)           (13,552,024)           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน (2,523,472)             (969,900)                (2,523,472)             (440,200)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,501,894              6,140,636              224,673                 930,327                 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,717,305              -                             9,424,675              6,108,541              

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             643,162,836          755,733,095          

เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 27,600,000            16,800,000            27,600,000            16,800,000            

จ่ายตน้ทุนทางการเงินส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ

   ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง (2,805,164)             (4,122,915)             -                             -                             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 986,790,693          (1,943,040,561)      1,108,096,815       (2,628,606,544)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (522,494,325)         (7,812,120,374)      -                             -                             

ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (29,613,703)           -                             (21,238,396)           -                             

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (9,330,200)             -                             (2,641,997)             -                             

เงินสดรับจากหุน้กู้ 5,600,000,000       6,000,000,000       4,000,000,000       -                             

ชาํระคืนหุน้กู้ (2,100,000,000)      (600,000,000)         -                             -                             

ตน้ทุนในการทาํรายการท่ีเกิดจากการออกหุน้กู้ (7,974,321)             (39,460,111)           (4,616,366)             -                             

จ่ายดอกเบ้ีย (703,297,809)         (772,740,877)         -                             -                             

จ่ายเงินปันผล (243,881,461)         (206,360,000)         (243,881,461)         (206,360,000)         

จ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย (530,035,913)         (679,770,150)         -                             -                             

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 4,140                      4,556,292,234       4,140                      4,556,292,234       

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,453,376,408       445,840,722          3,727,625,920       4,349,932,234       

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (547,133)                228,192                 -                             -                             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 4,684,886,338       1,627,606,467       4,555,511,783       1,436,427,684       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 4,214,184,164       2,586,577,697       1,539,625,273       103,197,589          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 8,899,070,502       4,214,184,164       6,095,137,056       1,539,625,273       

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม 

รายการท่ีมิใช่เงินสด 

   ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                             92,824                   -                             -                             

   ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อร้างเพิ่มข้ึนจากเจา้หน้ีค่าโครงการ

      และประมาณการหน้ีสินสาํหรับการร้ือถอน 317,810                 1,748,578              -                             -                             

   อุปกรณ์เพิ่มข้ึนจากเจา้หน้ีอื่น -                             1,298,858              -                             2,643,888              

   โอนตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นอาคารและอุปกรณ์ 105,133,922          175,091,677          -                             -                             

   โอนตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -                             2,972,649,189       -                             -                             

   โอนสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันํ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน

      เป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -                             962,073,072          -                             -                             

   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             4,553,283              -                             -                             

   โอนอะไหล่และวสัดุคงเหลือเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             701,918                 -                             -                             

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 29,709,577            -                             22,374,386            -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



1 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 และ      
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด ตามพระราชบัญญติั             
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยมีบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และให้บริการค าปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า                   
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้ น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย                           
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์                                
มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ) 

    

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
 (รวมส่วนไดเ้สียในบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั) 

ลงทุนในบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั  ไทย 61.33 61.33 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าและ
พลงังานอื่นทุกประเภท 

ไทย 65 65 

บริษทั ซีเคพี โซลา่ร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั วิส โซลิส จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั โซเล ่พาวเวอร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
 (ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยของบริษทัฯ)     
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั (ถือหุน้โดยบริษทั              
เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ในอตัราร้อยละ 75) 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

46 46 

(1) ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจการคา้ 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ                        
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ   
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและ 
บริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                            
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ                                  
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน                                      
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเก่ียวกบั
วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                     
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน   
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 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่าจะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทดงักล่าว 
ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีถูกจดัประเภทใหม่ซ่ึงเคย
แสดงรายการภายใตก้ าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภทเป็นก าไรสะสม 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติั                       
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบัติ                  
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน                    
ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                            
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปี
ปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมและ
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน                         
ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 694,855 (694,855) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 694,855 - 694,855 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 396,124 396,124 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

- - 31,146 
 

31,146 
 

     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 364,978 364,978 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,635,211 24,787 - 1,659,998 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 328,879 (24,787) - 304,092 

 

หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 461,656 (461,656) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 461,656 - 461,656 
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หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 128,894 128,894 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

- - 19,872 19,872 

     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 109,022 109,022 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,483,910 18,945 - 1,502,855 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 18,945 (18,945) - - 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วันท่ี                              
1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั
คร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ก าไรสะสม 

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของ                 
ผูถื้อหุน้ 

 
ก าไรสะสม 

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของ                      
ผูถื้อหุน้ 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผือ่ขายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 24,787 (24,787) 18,945 (18,945) 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการ
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                   
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,214,148 - 4,214,148 4,214,148 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 694,855 694,855 - 694,855 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,292,196 - 1,292,196 1,292,196 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,859,787 - 3,859,787 3,859,787 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 459,336 - 459,336 459,336 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,054,308 - 3,054,308 3,054,308 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 13,574,630 694,855 12,879,775 13,574,630 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามหลกัการ
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                          
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,539,625 - 1,539,625 1,539,625 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 461,656 461,656 - 461,656 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 34,242 - 34,242 34,242 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ 279,124 - 279,124 279,124 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,054,308 - 3,054,308 3,054,308 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 5,368,955 461,656 4,907,299 5,368,955 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม                                           
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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4.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16       
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 93,893 50,638 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (664) (545) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 401,088 90,176 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (98,193) (11,375) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 396,124 128,894 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 2.32 2.01 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 31,146 19,872 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 364,978 109,022 

 396,124 128,894 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

5.1 การรวมธุรกจิ 

 บริษทัฯบนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทัฯ (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการซ้ือ
ธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจ านวนของส่วน
ของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจ
ควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วน
ของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและเม่ือไดรั้บ
บริการ 
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5.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ ารับรู้เม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบไฟฟ้าและไอน ้า รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าคิดจากปริมาณไฟฟ้าท่ีตกลงขายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (ปริมาณไฟฟ้าท่ีจ่ายจริง และปริมาณไฟฟ้าท่ีพร้อมจ่าย ซ่ึงรอค าสั่งผลิตไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ตามอตัราค่าไฟฟ้าท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า  

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยร์วมถึงเงินส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าและ                       
การปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (ค่า Ft) สุทธิจากค่าด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 รายได้ค่าบริหารโครงการ 

 รายไดค่้าบริหารโครงการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงานตามจ านวนเงิน
ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกใบแจง้หน้ี เน่ืองจากจ านวนดงักล่าวสอดคลอ้งโดยตรงกบัมูลค่าท่ีใหก้บัลูกคา้ 

 รายได้ดอกเบีย้  

 รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน
ภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนตามเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภาระท่ีจะตอ้งจ่าย 
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5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ 

5.4 อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 

 อะไหล่และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน  

5.6 สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าและค่าตัดจ าหน่าย 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า)                                    
ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ                 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

 บริษัทฯคิดค่าตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า                                                 
ท่ีเหลืออยูข่องบริษทัยอ่ย นบัจากวนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุมบริษทัยอ่ย หรือในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยยงัไม่เร่ิม
ด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ณ วันท่ีบริษัทฯมีอ านาจควบคุมบริษัทย่อยนั้ น บริษัทฯจะเร่ิมคิด                                               
ค่าตดัจ าหน่ายนบัจากวนัท่ีบริษทัยอ่ยเร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (ประมาณ 
10 ถึง 27 ปี) เเละจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า 
บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสิทธิในการด าเนินการผลิตเเละ
จ าหน่ายไฟฟ้าทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.7 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

 บริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพย ์
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างรวมถึงค่าบริหารและจดัการโครงการ ค่าท่ีปรึกษา ค่าออกแบบ ดอกเบ้ียจ่าย 
และค่าใชจ่้ายทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 
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5.8 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ภายใต้สัญญาสัมปทาน 

 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั บนัทึกตน้ทุนทั้งหมดและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงั
น ้า น ้ างึม 2 เป็นสินทรัพยภ์ายใตห้วัขอ้ “สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน  

 สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ัญญาสัมปทานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม เเละ   
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์(ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใต้สัญญา
สัมปทานค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ตามสัญญาสัมปทาน
โดยประมาณ 6 ปี และ 27 ปี ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

5.9 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม เเละค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์  5 ปี 20 ปี และ 25 ปี 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนและอุปกรณ์  5 ปี ถึง 29 ปี 
อาคาร  10 ปี และ 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  10 ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าของบริษทัยอ่ย  10 ปี ถึง 24 ปี 
อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 ปี 5 ปี 6 ปี 10 ปี และ 20 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี และ 8 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

5.10 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการ
ใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิ                              
การใช ้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิง  

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน    19 ถึง 24 ปี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร      9 ถึง 10 ปี 
  ยานพาหนะ       1 ถึง 5 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร                              
ท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา                                
ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการ
ยกเลิกสญัญาเช่า  
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 กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่า
เส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าเงินทุน ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ย
จ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
เช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายสุัญญาเช่าใน
รูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่า ขอ้ตกลงภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากดั กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า บริษทัดังกล่าวยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ                      
ส่วนใหญ่ของสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ดงันั้น จึงพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน 
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 และเน่ืองจากเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ไม่ไดมี้การก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี กฟผ. ตอ้ง
จ่ายใหแ้ก่บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั บริษทัดงักล่าวจึงรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าตามท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงคิด
จากปริมาณไฟฟ้าท่ีขาย ตามอตัราค่าไฟฟ้าท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

5.11 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจากเงินกูย้มืท่ีน าไปใชใ้นการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ
แปลงสภาพใหพ้ร้อมใช ้ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อม
ท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืม
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดของกลุ่มบริษัท คือ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์                             
มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ10 ปี 

5.13 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.14 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ  
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 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน                            
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
รวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

5.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ 
ดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่า ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละ
ค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพ
ตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุด                                     
ซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์                          
หกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั รางวลัประจ าปีและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทั และพนักงานของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง                                    
กลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.17 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.18 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรและสญัญาสมัปทาน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.19 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไว้
เท่านั้น  

 สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้   
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 
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 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

 ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง
การเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

 กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ 
โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า                           
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของ     
กระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บช าระ 
และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

 ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก   
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 
12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  
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 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการคา้งช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการ
เงินนั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตาม                          
การเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุน                     
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

 การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการ
มีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้ าหน่าย
หลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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5.20 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

 บริษทัร่วมไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์เป็นเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                    
ในอตัราดอกเบ้ีย คือ สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  

 ตราสารอนุพนัธ์จะบันทึกและวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่า                             
ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการก าหนดให้ตราสารอนุพนัธ์นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงใน                               
กระแสเงินสดท่ีมีประสิทธิผล ทั้งน้ี บริษทัร่วมแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่า
ยติุธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

 การบัญชีป้องกนัความเส่ียง - การป้องกนัความเส่ียงของกระแสเงินสด 

 บริษทัร่วมรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลเป็นส ารอง
ส าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลเขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที ทั้งน้ี ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
จะมีการปรับปรุงให้เท่ากบัค่าสัมบูรณ์ของผลก าไรหรือขาดทุนสะสมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 
หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสะสมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง แลว้แต่
มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 

 การรับรู้รายการในภายหลงัของส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีสะสมอยูใ่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนข้ึนอยู่กบัลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงอา้งอิง กล่าวคือ ในกรณีท่ี
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงไดรั้บรู้เป็นรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอน
ส ารองท่ีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนเร่ิมแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการ
ใหม่และไม่ตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
ในกรณีอ่ืนๆ กิจการจะโอนส ารองท่ีสะสมอยูใ่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงส่งผลกระทบต่อส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 

 เม่ือการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดไดย้ติุลง ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสดท่ีสะสมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป หากกิจการคาดว่า
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้นจะยงัคงเกิดข้ึนอยู ่มิฉะนั้น ส ารองดงักล่าวจะตอ้งถูก
โอนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ ทั้งน้ี 
หลงัจากการยุติการบญัชีป้องกนัความเส่ียง บริษทัร่วมจะรับรู้ส ารองท่ียงัคงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น
โดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของรายการอา้งอิงท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เม่ือกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
ไดเ้กิดข้ึนจริง 
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5.21 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้                                         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ประมาณการทางบัญชี 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้าร
ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ   
งบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้
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7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 196 191 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 643 756 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดท้างการเงิน - - 9 6 อตัราเฉล่ียตน้ทุนทางการเงินของ

บริษทัฯ บวกส่วนต่างท่ีก าหนด 
รายไดอ่ื้น - - 7 6 ราคาตามสญัญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั      
เงินปันผลรับ - - 28 17 ตามท่ีประกาศจ่าย 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดค่้าบริหารโครงการ 163 149 163 149 ราคาตามสัญญา 
รายไดท้างการเงิน 104 34 167 54 ตามท่ีก าหนดในสญัญา  
รายไดอ่ื้น 3 3 3 3 ราคาตามสญัญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,730 3,055 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าบริหารโครงการ 5 5 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดท้างการเงิน 345 

 
351 

 
- 
 

- 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง                       
ตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 3,401 3,926 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 13 3 12 ราคาตามสญัญา  
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย 530 680 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 9) 

     

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทัยอ่ย  - - 19,556 19,224 
บริษทัร่วม  14,328 14,793 14,328 14,793 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
131,541 416,601 - - 

-   บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 1,128 1,158 - - 
  146,997 432,552 33,884 34,017 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
ก) ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
-   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้ 

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
107 149 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 184,299 
 

81,564 
 

- 
 

- 
 

  184,406 81,713 - - 

ข) รายได้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทัยอ่ย  - - - 25 
บริษทัร่วม  5,000 178 5,000 178 

  5,000 178 5,000 203 

      
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  336,403 514,443 38,884 34,220 

      
เงินประกนั/เงินมัดจ า - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
-   บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 2,615 2,203 2,615 2,047 
-   บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 690 690 - - 

  3,305 2,893 2,615 2,047 
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 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชีระหวา่ง บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 
จ ากดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย)   
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3,831,182 3,859,787 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (153,746) (87,265) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                        

สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,677,436 3,772,522 

 ยอดดงักล่าวเป็นตน้ทุนการก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงของบริษทั 
ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด โดยตามข้อก าหนดภายใต้สัญญาสัมปทานได้ระบุให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผูรั้บผิดชอบในภาระตน้ทุนการก่อสร้าง และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 
บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับรัฐบาล                              
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั มีลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าเงินทุนส าหรับสถานีไฟฟ้ายอ่ย
นาบงและสายส่ง 500 กิโลโวลต ์โดยสญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาถึงวนัท่ีส้ินสุดอายสุมัปทานโครงการไฟฟ้า
พลังงานน ้ า น ้ างึม 2 และคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 474,949 1,665,156 5,272,994 7,413,099 
รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (321,203) (1,191,600) (2,069,114) (3,581,917) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 153,746 473,556 3,203,880 3,831,182 
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับระหวา่งกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2562 

เพิ่มข้ึน  
ระหวา่งปี 

ลดลง   
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินให้กู้ยืม:     
- บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 279,000 11,000 (8,700) 281,300 
ดอกเบีย้ค้างรับ:     

- บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 124 9,350 (9,425) 49 

 279,124 20,350 (18,125) 281,349 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (8,494)   (14,839) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 270,630   266,510 

 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯให้เงินกูย้ืมเงินแก่                                          
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั โดยจะให้เงินกูย้ืมเป็นจ านวนเงินประมาณ 290 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรับการเขา้
ลงทุนโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาหรือพื้นดิน เงินให้กูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียใน
อตัราเฉล่ียตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ บวกส่วนต่างท่ีก าหนด และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียใหแ้ก่บริษทัฯ
ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือน เงินให้กู ้ยืมน้ีมีก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินตน้ทุกส้ินปี และช าระคืน                                      
ใหเ้สร็จส้ินในปี 2577  

 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯขยายก าหนด
ระยะเวลาช าระคืนเงินตน้ใหเ้สร็จส้ินในปี 2580 โดยจะเร่ิมช าระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัท าการสุดทา้ยของ
เดือนธนัวาคม 2563 และบริษทั บางเขนชยั จ ากดั สามารถช าระคืนเงินตน้ก่อนก าหนดโดยจดัท าหนงัสือ
มายงับริษทัฯล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัช าระคืนเงินตน้ดงักล่าว 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้มืดงักล่าวจากบริษทัฯครบถว้นแลว้ 
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 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับระหวา่งบริษทัฯและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2562 

เพิ่มข้ึน  
ระหวา่งปี 

ลดลง   
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินให้กู้ยืม:     
- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 3,000,000 - - 3,000,000 
ดอกเบีย้ค้างรับ:     
- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 54,308 166,921 - 221,229 

 3,054,308 166,921 - 3,221,229 

 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 และ 21 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทัฯให้เงินกูย้ืมแก่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั โดยจะให้เงินกูย้ืมเป็นจ านวนเงิน 2,000 ลา้นบาท 
และ 2,400 ล้านบาท ตามล าดับ และให้เข้าท าสัญญาเงินกู้กับบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ตาม
รายละเอียดเง่ือนไขเดิมท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement)                       
เงินกูย้ืมน้ี คิดดอกเบ้ียส าหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่าบวกส่วนต่าง                    
ท่ีก าหนด (MLR + margin) ต่อปี และส าหรับช่วงระยะเวลาท่ีโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้                      
อตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจะมีการปรับลดลง โดยให้ช าระคืนเงินกูใ้นอตัราเดียวกบัอตัราการช าระคืนเงินกู ้                     
ของธนาคาร ผูใ้ห้สินเช่ือโครงการดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จะช าระคืนเงินกูแ้ละ
ดอกเบ้ียจากเงินสดคงเหลือภายหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวของธนาคาร
ผูใ้หสิ้นเช่ือครบถว้นแลว้ 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวจากบริษทัฯ
แลว้เป็นจ านวนเงิน 3,000 ลา้นบาท 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 22) 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 21,716 19,776 - - 
- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้          

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
1,176 4,400 - - 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

16,417 16,182 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 31,905 41,235 - - 

-   บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 230,480 262,602 - - 
-   บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 141 83 - - 
-   บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 4,359 4,165 - - 

  306,194 348,443 - - 

      
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 673 839 619 785 
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 1,510 - - - 
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั - 62 - - 
- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้            

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
21 

 
13 

 
- 
 

- 
 

  2,204 914 619 785 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  308,398 349,357 619 785 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั                
(หมายเหตุ 19) 

     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
-รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 25,161 - - - 

 - บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 88,372 - 88,372 - 
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 105,941 - - - 

  219,474 - 88,372 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (12,350) - (8,969) - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                                
สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
207,124 - 79,403 - 

      

เงินประกนัผลงาน - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 724 724 - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

หนีสิ้นระยะยาวอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั                       
(หมายเหตุ 26) 

     

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

309,857 289,602 - - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 131.8 131.9 96.5 92.1 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6.0 5.8 5.3 5.2 
รวม 137.8 137.7 101.8 97.3 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 745 681 177 163 
เงินฝากธนาคาร 8,898,326 4,213,503 6,094,960 1,539,462 
รวม 8,899,071 4,214,184 6,095,137 1,539,625 

บริษทัยอ่ยไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 เป็นจ านวนประมาณ 1,150 ลา้นบาท (2562: 1,098 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็นหลกัทรัพย ์                              
ค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ย
สามารถถอนเงินฝากในบัญชีธนาคารเพื่อน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามปกติได้ตาม
วตัถุประสงคข์องแต่ละบญัชี 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.03 ถึง 
1.25 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.00 ต่อปี)  

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 146,997 432,552 33,884 34,017 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 717,249 775,287 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 184,406 81,713 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 7 - 7 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000 178 5,000 203 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 788 2,459 100 15 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,054,440 1,292,196 38,984 34,242 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเป็นยอดท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสารหนีท้ี่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย   
เงินฝากประจ าธนาคาร 1,083 1,083 

   
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน   
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 429 332 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 5 4 
มูลค่ายติุธรรม 434 336 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 1,517 1,419 

11. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 เป็นจ านวน 460 ล้านบาท (2562: 459 ล้านบาท) ไวก้ับธนาคารผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกัน
หนงัสือค ้าประกนัธนาคารและเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัดงักล่าวตามเง่ือนไข                                   
ในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ เพื่อกนัไวเ้ป็นเงินส ารอง
ส าหรับจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืม ในกรณีท่ีบริษทัย่อยไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ีย                                             
ไดต้รงตามงวดท่ีครบก าหนดช าระ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

     (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน 

 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                
รับในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย                            
เอนเนอร์จี จ ากดั 

6,606,750 6,606,750 61.33 61.33 9,930,914 9,930,914 (416,067) (397,832) 9,514,847 9,533,082 263,389 401,162 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 234,250 234,250 100 100 527,062 527,062 - - 527,062 527,062 10,541 11,712 
บริษทั บางปะอิน                                     
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

2,705,000 2,705,000 65 65 2,173,314 2,173,314 - - 2,713,314 2,173,314 369,233 342,859 

บริษทั ซีเคพี โซลา่ร์ จ ากดั (1) 5,750 5,750 100 100 5,570 5,750 - - 5,750 5,750 - - 
บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั (1) 250 250 100 100 250 250 - - 250 250 - - 
บริษทั วิส โซลิส จ ากดั (1) 250 250 100 100 250 250 - - 250 250 - - 
บริษทั โซเล ่พาวเวอร์ จ ากดั (1) 250 250 100 100 250 250 - - 250 250 - - 
บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั (1) 250 250 100 100 250 250 - - 250 250 - - 

รวม     12,638,040 12,638,040 (416,067) (397,832) 12,221,973 12,240,208 643,163 755,733 

(1)  ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจการคา้ 
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12.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

ในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายให ้            
กบัส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน
ระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย            
เอนเนอร์จี จ ากดั 

38.67 38.67 9,884 10,619 (406) 162 166 495 

บริษทั บางปะอิน                    
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

35 35 1,380 1,379 199 152 199 185 

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 2,142 2,387 1,900 1,908 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 22,476 23,564 8,288 8,472 
หน้ีสินหมุนเวียน 1,249 2,375 867 859 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,185 12,513 5,842 6,071 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

 2563 2562 2563 2562 
รายได ้ 2,088 3,415 4,655 5,038 
ก าไร (ขาดทุน) (289) 736 595 460 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 5 6 3 8 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (284) 742 597 468 
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 สรุปรายการกระแสเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

 2563 2562 2563 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,123 2,035 1,268 1,262 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 596 1,442 (10) (26) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,615) (3,404) (1,212) (1,163) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 104 73 46 73 

13. เงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 

13.1 รายละเอยีดของกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั  

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั นครราชสีมา  
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 85,388 85,388 168,401 163,026 

บริษทั เชียงราย   
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 107,551 107,551 188,427 180,710 

รวม     192,939 192,939 356,828 343,736 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั นครราชสีมา  
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 85,388 85,388 (2,925) - 82,463 85,388 

บริษทั เชียงราย   
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 107,551 107,551 (6,750) - 100,801 107,551 

รวม     192,939 192,939 (9,675) - 183,264 192,939 
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13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินรวม และรับรู้
เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในระหว่างปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 
บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 15,876 16,913 10,500 7,200 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 24,816 23,957 17,100 9,600 

รวม 40,692 40,870 27,600 16,800 

13.3 ข้อมูลทางการเงินของกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั โดยสรุปมีดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี   
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 188 188 612 649 58 122 117 120 62 65 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 277 277 773 827 162 250 150 162 91 88 

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 

 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) กบับริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั และ
ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน โดยบริษทัฯตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษทัดังกล่าวตามสัดส่วนท่ีระบุไวใ้นสัญญา      
(ร้อยละ 30) รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 12.6 ลา้นบาท กรณีท่ีบริษทัดงักล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบเป็น
ระยะเวลานานติดต่อกนัตามเง่ือนไขของสญัญา 

 บริษัทฯได้น าใบหุ้นทั้ งหมดของบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากัด ไปจ าน าไวก้ับธนาคารเพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 

 บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 

 บริษทัฯไดน้ าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั ไปจ าน าไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพย ์            
ค  ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

14.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม  

(หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน  มูลค่าตามบญัชี  
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุนของเงินลงทุน 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ไซยะบุรี    

พาวเวอร์ จ ากดั(1) 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

37.5 37.5 12,340,965 11,971,263 11,585,927 11,585,927 

บริษทั หลวงพระบาง 

พาวเวอร์ จ ากดั(1) 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

42.0 - 12,825 - 12,825 - 

     12,353,790 11,971,263 11,598,752 11,585,927 

(1) ไม่มีมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากหุน้ของบริษทัดงักล่าวไม่ไดท้ าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2563 ได้มีมติอนุมติัเขา้ซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั จากบริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว ตามนโยบายขยายการลงทุน
ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุน                                             
จดทะเบียนของบริษทัร่วมดงักล่าว คิดเป็นจ านวนหุน้ 1,743,000 หุน้ มูลค่ารวมประมาณ 0.42 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐหรือเทียบเท่า 12.8 ลา้นบาท โดยไดด้ าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563  

14.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน            
ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                   

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ               

ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 366,702 392,235 65,595 (36,579) - - 
บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั - - - - - - 
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14.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส าคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ                         
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 26,861 26,861 131,465 129,943 103,550 103,171 12,080 3,154 968 1,050 
บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั 32 - 35 - 5 - - - - - 

 บริษทัฯได้น าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ไปจ าน าไวก้ับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ท่ีมีต่อกลุ่มธนาคารดงักล่าว 

15. สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 13,203,679 13,203,679 
หกั: สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่ายสะสม (4,479,535) (3,958,251) 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ 8,724,144 9,245,428 

   
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ ประกอบดว้ย   
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,126,196 4,387,132 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,597,948 4,858,296 
รวม 8,724,144 9,245,428 

16. ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
ค่างานจา้งเหมาก่อสร้างโครงการ 14,186 89,950 
ค่าบริหารและจดัการโครงการและตน้ทุนอ่ืน ๆ - 13,184 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายทางการเงินอ่ืนระหวา่งก่อสร้าง - 1,924 
รวม 14,186 105,058 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการ
ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน  

 ในเดือนกนัยายน 2563 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั 
ไดด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จหน่ึงโครงการ บริษทัย่อยดงักล่าว จึงบนัทึกรายการโอนตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งก่อสร้างบางส่วนท่ีแลว้เสร็จไปอยูภ่ายใตบ้ญัชี “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 

17. สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ภายใต้สัญญาสัมปทาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,085,987 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 28,085,987 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 8,331,958 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,025,793 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีโอนออก (380,163) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,977,588 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,025,794 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,003,382 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 19,108,399 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 18,082,605 
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18. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

   โรงไฟฟ้า   อุปกรณ์    
  โรงไฟฟ้า พลงังาน   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  พลงังาน ความร้อน  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน แสงอาทิตย ์ และอุปกรณ์ อาคาร สินทรัพยเ์ช่า ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 261,084 753,813 9,922,268 1,557 85,695 145,941 78,054 15,921 11,264,333 
ซ้ือเพ่ิม - 671 19,849 179 1,655 17,397 18,440 17,742 75,933 
โอนเขา้ (ออก) - 175,002 15,863 - (958) 83 (2,204) (20,114) 167,672 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (5,454) - - (4,442) (22,385) - (32,281) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 261,084 929,486 9,952,526 1,736 86,392 158,979 71,905 13,549 11,475,657 
ซ้ือเพ่ิม - 13,266 2,509 - 9,071 17,044 258 7,373 49,521 
โอนเขา้ (ออก) - 104,768 - - 6,994 3,544 - (10,214) (105,092) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (635) - (741) (21,120) (17,060) - (39,555) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 261,084 1,047,520 9,954,400 1,736 101,716 158,447 55,103 10,708 11,590,714 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

   โรงไฟฟ้า   อุปกรณ์    
  โรงไฟฟ้า พลงังาน   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  พลงังาน ความร้อน  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน แสงอาทิตย ์ และอุปกรณ์ อาคาร สินทรัพยเ์ช่า ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 191,200 1,437,238 183 18,183 80,811 53,321 - 1,780,936 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 36,332 403,728 86 5,363 19,041 8,367 - 472,917 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีโอนออก - - - - (444) (1,716) (706) - (2,866) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/
ตดัจ าหน่าย - - (1,392) - - (4,318) (16,584) - (22,294) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 227,532 1,839,574 269 23,102 93,818 44,398 - 2,228,693 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 40,190 403,926 96 6,470 20,256 7,069 - 478,007 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/
ตดัจ าหน่าย - - (367) - (583) (20,971) (13,499) - (35,419) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 267,722 2,243,133 365 28,989 93,103 37,968 - 2,671,280 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 261,084 701,954 8,112,952 1,467 63,290 65,161 27,507 13,549 9,246,964 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 261,084 779,797 7,711,268 1,371 72,727 65,344 17,135 10,708 8,919,434 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          
2562 (458 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  472,917 

2563 (455 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  478,007 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  สินทรัพย ์  
 สินทรัพยเ์ช่า ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2562 49,434 35,352 3,158 57 88,001 
ซ้ือเพ่ิม - 1,789 - 14,407 16,196 
โอนเขา้ (ออก) 1,682 2,569 - (4,251) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (828) (2,687) - (3,515) 

31 ธนัวาคม 2562 51,116 38,882 471 10,213 100,682 
ซ้ือเพ่ิม 7,784 7,097 - 255 15,136 
โอนเขา้ (ออก) 6,994 3,219 - (10,213) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (554) (471) - (1,025) 

31 ธนัวาคม 2563 65,894 48,644 - 255 114,793 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2562 8,878 19,202 2,224 - 30,304 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,364 6,945 28 - 10,337 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ 
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/  
   ตดัจ าหน่าย - (769) (1,781) - (2,550) 

31 ธนัวาคม 2562 12,242 25,378 471 - 38,091 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,492 6,636 - - 11,127 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ 
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/  
   ตดัจ าหน่าย - (554) (471) - (1,025) 

31 ธนัวาคม 2563 16,734 31,459 - - 48,193 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2562 38,874 13,504 - 10,213 62,591 

31 ธนัวาคม 2563 49,160 17,185 - 255 66,600 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
2562     10,337 

2563     11,127 

  



 

41 

 ในเดือนกนัยายน 2563 โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั 
ไดด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จหน่ึงโครงการ บริษทัย่อยดงักล่าวจึงบนัทึกรายการโอนตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งก่อสร้างบางส่วนท่ีแลว้เสร็จมาอยูภ่ายใตบ้ญัชี “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมียานพาหนะ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงานจ านวนหน่ึง                           
ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 82 ลา้นบาท (2562: 83 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ลา้นบาท 
(2562: 13 ลา้นบาท)) 

 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนประมาณ 564 ลา้นบาท (2562: 592 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารผูใ้หกู้ ้เพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง
ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 7,860 ล้านบาท (2562: 8,259 ล้านบาท)                                 
ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารผูใ้หกู้เ้พือ่ค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร  

19. สัญญาเช่า 

19.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษทัท าสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 1 - 24 ปี  

  ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 259,579 88,679 47,866 396,124 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 4,165 8,113 14,990 27,268 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (12,997) (9,322) (14,851) (37,170) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 250,747 87,470 48,005 386,222 
  



 

42 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 88,679 40,215 128,894 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 8,113 11,819  19,932 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (9,322) (12,685) (22,007) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 87,470 39,349 126,819 

 ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2563 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 486,258 138,442 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (92,105) (10,375) 

รวม 394,153 128,067 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (31,554) (23,183) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 362,599 104,884 

 ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 37,170 22,007 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 9,330 2,642 

 ง) อ่ืน ๆ   

 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 
39 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24 ลา้นบาท) นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีมิใช่เงินสด
เพิ่มข้ึนส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 30 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 22 ลา้นบาท) 
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20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ราคาทุน 109,575 108,160 58,161 55,776 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (34,628) (24,439) (18,751) (12,846) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 74,947 83,721 39,410 42,930 

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีรวมอยูใ่นก าไร               
หรือขาดทุนส าหรับปี 11,297 10,934 6,043 5,658 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 83,721 93,685 42,930 48,148 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 2,523 970 2,523 440 
ค่าตดัจ าหน่าย (11,297) (10,934) (6,043) (5,658) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 74,947 83,721 39,410 42,930 

21. วงเงินสินเช่ือ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 4,000 
ลา้นบาท โดยบริษทัฯยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด มีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ                                 
แห่งหน่ึงจ านวนเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว  

 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของวงเงินสินเช่ือดงักล่าว กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
เช่นเดียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของหุ้นกูห้รือหน้ีท่ีมีกบัสถาบนัการเงินอ่ืนของกลุ่มบริษทัและปฏิบติั
ตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
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22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 306,194 348,443 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 108,106 101,728 - - 
เจา้หน้ีค่าโครงการ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 525 35,133 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,204 914 619 785 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,804 30,118 11,289 25,926 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,369 25,052 18,157 9,746 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินคา้งจ่าย 156,798 148,700 19,538 7,821 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 620,000 690,088 49,603 44,278 

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
เงินกูย้มืระยะยาว 6,182,393 6,700,902 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (544,789) (522,494) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,637,604 6,178,408 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 6,700,902 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (522,494) 
 6,178,408 
บวก: ตน้ทุนการท ารายการ 3,985 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 6,182,393 
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 บริษัท บางเขนชัย จ ากดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมจ านวน 124 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมท่ีบริษทั บางเขนชยั 
จ ากดั ลงนามในสัญญาเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงินรวมประมาณ 703 ลา้นบาท                                
เงินกูย้มืน้ี คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่าหกัส่วนต่างท่ีก าหนด (MLR - margin) ต่อปี และมีการ
ปรับลดอตัราส่วนต่างท่ีก าหนดสองคร้ัง คือในเดือนพฤศจิกายน 2557 และพฤศจิกายน 2559 เงินกูย้ืม
ดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกงวด 3 เดือนรวม 40 งวด ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้
โดยจะเร่ิมช าระหน้ีเงินตน้งวดแรกในเดือนกนัยายน 2555 เงินกูย้มืน้ีค  ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทัย่อย การจ าน าและการโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษทัดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด
ประกอบดว้ยวงเงินกูย้มืสองสญัญาจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมจ านวน 2,566 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกูย้ืมซ่ึงประกอบด้วย 
วงเงินสินเช่ือ 3 ส่วนดงัน้ี 

1) วงเงินสินเช่ือส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 4,110 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจ่ายช าระตน้ทุนโครงการ เงินกูย้มืน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
บวกส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี และจะมีการปรับลดอตัราส่วนต่างท่ีก าหนด นับตั้งแต่วนัท่ีเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกงวดหกเดือนรวม 26 งวด ตาม
อตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยจะเร่ิมช าระหน้ีเงินตน้งวดแรกในเดือนมีนาคม 2557 
หลงัจากนั้นช าระคืนในเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของทุกปี โดยจะช าระคืนงวดสุดทา้ยในเดือน
มิถุนายน 2569 

 ในเดือนมิถุนายน 2557 ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดอ้นุมติัการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืม        
ระยะยาวน้ี จากเดิมช าระคืนทุกงวดหกเดือนรวมจ านวน 26 งวด เป็นช าระคืนทุกงวดหกเดือน
รวมจ านวน 33 งวด ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยจะช าระคืนเงินกูง้วดสุดทา้ย
ในเดือนธนัวาคม 2572  

2) วงเงินสินเช่ือส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกูย้มืระยะสั้นซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินกูย้มืใน
รูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน วงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 120 ลา้นบาท โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน  
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3) วงเงินค ้าประกนัส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนงัสือค ้าประกนัจ านวน 803 
ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชค้  ้าประกนัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และการค ้าประกนัอ่ืน ๆ 

ข) ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืจ านวน 3,493 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืท่ีบริษทัดงักล่าวไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืม
อีกฉบบัหน่ึง เพื่อใชส้ าหรับโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหน่ึงของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงประกอบดว้ยวงเงิน
สินเช่ือ 3 ส่วนดงัน้ี 

1) วงเงินสินเช่ือส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 4,005 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจ่ายช าระตน้ทุนโครงการ เงินกูย้มืน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
บวกส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี และจะมีการปรับลดอตัราส่วนต่างท่ีก าหนด นับตั้งแต่วนัท่ีเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกงวดหกเดือนรวม 33 งวด                       
ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยจะเร่ิมช าระหน้ีเงินตน้งวดแรกในเดือนกมุภาพนัธ์ 
2561 หลงัจากนั้นช าระคืนในเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของทุกปี 

2) วงเงินสินเช่ือส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกูย้ืมระยะสั้นซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินกูย้ืม                                 
ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน วงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 250 ลา้นบาท 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน  

3) วงเงินค ้าประกนัส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนงัสือค ้าประกนัจ านวน 686 
ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ค  ้ าประกนัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                           
แห่งประเทศไทย และการค ้าประกนัอ่ืน ๆ 

 วงเงินกูย้ืมดงักล่าวน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน เคร่ืองจกัร การจ าน าและ
การโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิการรับผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั
ของโครงการ และการโอนสิทธิและภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ และอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
สญัญาเงินกู ้ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัดังกล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การเพิ่มทุน                       
จดทะเบียน และการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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24. หุ้นกู้ 

(หน่วย: พนับาท) 
   วนัท่ีครบ อตัรา   

หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้ วนัท่ีออกหุน้กู ้ ก าหนดไถ่ถอน ดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    (ร้อยละต่อปี) 2563 2562 2563 2562 
1 3 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2563 2.59 - 1,000,000 - - 
2 7 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2567 3.48 1,400,000 1,400,000 - - 
3 10 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2570 3.69 3,600,000 3,600,000 - - 
4 12 ปี 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2573 3.98 3,000,000 3,000,000 - - 
5 3 ปี 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2564 2.56 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
6 10 ปี 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2571 4.06 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
7 3 ปี 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2565 3.18 1,500,000 2,600,000 - - 
8 4 ปี 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2566 3.44 800,000 800,000 - - 
9 8 ปี 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2570 3.88 2,000,000 2,000,000 - - 
10 5 ปี 5 มีนาคม 2563 5 มีนาคม 2568 2.45 600,000 - - - 
11 3 ปี 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2566 3.20 400,000 - - - 
12 5 ปี 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2568 3.60 600,000 - - - 

13 2 ปี 25 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2565 2.31 1,000,000 - 1,000,000 - 
14 3 ปี 25 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2566 2.62 1,500,000 - 1,500,000 - 
15 7 ปี 25 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2570 3.76 1,500,000 - 1,500,000 - 

รวม     24,400,000 20,900,000 10,500,000 6,500,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (76,956) (90,139) (7,409) (4,280) 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (4,999,362) (2,100,000) (3,999,362) - 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  19,323,682 18,709,861 6,493,589 6,495,792 

 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 จ านวน 
600,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 600 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
2.45 ต่อปี มีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้

 ในเดือนมีนาคม 2563 และกนัยายน 2563 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดจ่้ายคืนหุ้นกูว้งเงิน 3,200 ลา้นบาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 1,100 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี โดยเป็นการทยอยจ่ายคืนหุ้นกู้
ตามก าหนดช าระ 

 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 1 และ
ชุดท่ี 2 จ านวน 400,000 หน่วยและ 600,000 หน่วย ตามล าดบั มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็น
เงิน 1,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 ต่อปี และ 3.60 ต่อปี และมีอาย ุ3 ปี และ 5 ปีนบัจากวนัท่ี
ออกหุน้กู ้ตามล าดบั 
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 ในเดือนตุลาคม 2563 บริษทัไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ไดจ่้ายคืนหุน้กู ้วงเงิน 1,000 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงินรวม 
1,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.59 ต่อปี โดยเป็นการจ่ายคืนหุน้กูต้ามก าหนดช าระ 

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3 
จ านวน 1,000,000 หน่วย 1,500,000 หน่วย และ 1,500,000 หน่วย ตามล าดบั มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 
บาท รวมเป็นเงิน 4,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.31 ต่อปี 2.62  ต่อปี และ 3.76 ต่อปี และมีอาย ุ
2 ปี  3 ปี และ 7 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ตามล าดบั  

 หุ้นกูข้องบริษทัฯทั้งหมดเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทน                
ผูถื้อหุ้นกู ้ยกเวน้หุ้นกูข้อ้ท่ี 13, 14 และ 15 ท่ีมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ส่วนหุ้นกูข้องบริษทัยอ่ยทั้งหมดเป็นหุ้นกู้
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยกลุ่มบริษทัจ่ายช าระดอกเบ้ีย
ทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดบางประการ เช่น 
กลุ่มบริษทัจะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอน สินทรัพยท์ั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั เวน้แต่จะเข้าข่ายได้รับการยกเวน้ตามข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

25. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน                
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 64,539 52,883 39,332 33,222 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  12,630 12,975 8,772 7,895 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,597 1,356 1,072 890 
ตน้ทุนบริการในอดีต 10,907 - - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,895) - 5,999 - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (4,655) (2,675) (4,541) (2,675) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 83,123 64,539 50,634 39,332 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

(หน่วย: พนับาท)  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนขาย  2,590 4,109 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,545 10,222 9,844 8,785 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 25,135 14,331 9,844 8,785 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 
1.29 ลา้นบาท (2562: จ านวน 0.28 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2562: จ านวน 0.17 ลา้น
บาท))  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 9.7 - 18.0 ปี (2562: 6.2 - 16.3 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14.1 ปี (2562: 14.9 ปี)) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.24 - 1.90 1.81 - 2.79 1.60 2.70 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต - ถวัเฉล่ีย 
 (ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 

6.5 4.0 - 7.0 6.5 7.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน - ถวัเฉล่ีย 0 - 13.0 0 - 18.0 0 - 10.0 0 - 10.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (10.24) 12.37 (6.44) 7.69 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  11.98 (10.17) 7.52 (6.45) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (10.72) 4.57 (6.76) 3.43 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (8.20) 9.92 (5.49) 6.59 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  10.75 (9.00) 7.11 (5.97) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (8.72) 3.46 (5.87) 2.99 

26. หนีสิ้นระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 หน้ีสินระยะยาวอ่ืนเป็นเงินท่ีบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดรั้บจากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินของ
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้ างึม 2 ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีภาระผกูพนั                                
ท่ีจะตอ้งช าระคืนในปี 2565 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ได้
บนัทึกหน้ีสินระยะยาวตามมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายคืน โดยใชอ้ตัราคิดลดอา้งอิงกบัอตัรา
ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัดงักล่าว และบนัทึกหกัจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินดงักล่าว 
ทั้งน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินดงักล่าวจะเพิ่มข้ึนในแต่ละงวดตามเวลาท่ีผา่นไป ซ่ึงบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 
จ ากดั จะรับรู้การเพิ่มข้ึนดงักล่าวเป็นตน้ทุนทางการเงิน 

27. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

28. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

(บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 206 0.028 
  206 0.028 

เงินปันผลระหวา่งกาลจาก                
ผลการด าเนินงานปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                      
เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 244 0.030 

  244 0.030 
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29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนเช้ือเพลิง 2,948,421 3,334,150 - - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,560,759 1,517,821 39,656 15,995 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่งไฟฟ้า 

465,936 496,797 - - 

เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 374,609 352,346 239,290 223,110 
ค่าตอบแทนสมัปทาน 59,592 104,853 - - 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 92,515 72,785 - - 
ค่างานส่ิงแวดลอ้มและประชาชน 7,435 7,455 - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 9,131 31,779 3,023 13,179 
ค่าท่ีปรึกษา 52,262 61,266 18,364 19,270 
ค่าตอบแทนกรรมการ 22,712 21,752 6,800 6,652 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 27,910 120,348 
ค่าผา่นสาย 119,178 216,888 - - 

30. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี 2562 เป็นภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช ้จ านวน 888 ลา้นบาท (2562: 925 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 801 ลา้นบาท (2562: 833 
ลา้นบาท)) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้
เห็นวา่ กลุ่มบริษทัอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จ านวนเงิน 434 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 352 ลา้นบาท) ซ่ึงจะ
ทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2567 
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 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดข้องบริษทัไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ค านวณจากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดคู้ณดว้ย
อตัราภาษีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้า
ช่วงตน้ (วนัท่ี 26 มีนาคม 2554) จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายสุมัปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 โดยบริษทัยอ่ย
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้ ส าหรับปีปัจจุบนั                                   
บริษัทย่อยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 3 ซ่ึงขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยสามารถยกไปใช้เป็นเครดิต                                   
ภาษีเงินได ้3 ปี 

31. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการลงทุน
ในกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อไปน้ี 

เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน วนัท่ีออกบตัร วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
1089(1)/2555 23 มกราคม 2555 10 สิงหาคม 2555 
61-1228-1-00-1-0 16 ตุลาคม 2561 1 กมุภาพนัธ์ 2562 
61-1292-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 4 กรกฎาคม 2562 
61-1293-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 12 มิถุนายน 2562 
61-1294-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 12 มิถุนายน 2562 
61-1295-1-00-1-0 5 พฤศจิกายน 2561 1 พฤษภาคม 2562 
62-0417-1-00-1-0 25 เมษายน 2562 29 กนัยายน 2563 

โดยบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั ทั้งหมดอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ 
สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ                        
ท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้นและได้รับ
ลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติซ่ึงมี
ก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1565(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 
18 พฤษภาคม 2554 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้                                        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 23 มิถุนายน 2556) และตามบตัรส่งเสริมการลงทุน
เลขท่ี 1132(2)/2558 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าว
รวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม                                       
เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560) 
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32. ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ CKP-W1  

 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (CKP-W1) จ านวนไม่เกิน 1,870 ลา้นหน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระ
ราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีไดรั้บ
จดัสรรต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจ านวน 
1,870 ลา้นหน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายกุารใชสิ้ทธิ 5 ปี สามารถใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกๆไตรมาสตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดการ                                 
ใชสิ้ทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 28 พฤษภาคม 2563 ตามล าดบั ใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้นซ่ึงมีราคาตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคา                                                
การใชสิ้ทธิ 6 บาท 

 ต่อมาเ ม่ือวันท่ี  30 เมษายน 2562 บริษัทฯได้ปรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ CKP-W1 เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 
(บาท) 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
(ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 

เดิม 6.00 1 : 1 
ใหม่ 6.00 1 : 1.0007 

 ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 690 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 690 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ 6 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 4,140 บาท และบริษทัฯได้ด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 ครบก าหนดอายเุม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ีใชสิ้ทธิ                                    
คร้ังสุดทา้ย โดยมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหมดอายไุปเป็นจ านวน 1,111,148,462 หน่วย 

  



 

54 

33. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (CKP-W1) มี
ราคาใชสิ้ทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่น าผลของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวมารวมค านวณเพื่อหาก าไรต่อหุน้ปรับลดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

34. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทั และพนักงานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน และพนกังานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือน 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพเหล่าน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากดัและ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากดั) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่
ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวน
เงิน 7.8 ลา้นบาท และ 7.4 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6.0 ลา้นบาท และ 5.6 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

35. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือประธานกรรมการบริหาร ทั้งน้ี เกณฑก์ารวดัมูลค่าของก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานเป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
ในงบการเงิน 
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 บริษทัฯด าเนินกิจการในด้านการลงทุนในบริษทัอ่ืน และด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจรอง คือ        
การให้บริการค าปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า ส่วนบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการใน
ส่วนงานทางธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจหลกัตามประเภท
โครงการโรงไฟฟ้าทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ไดแ้ก่ (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ า (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์และ (3) การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์                                    
สองแห่ง คือ ในประเทศไทย (ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานความร้อน) และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ า) ซ่ึงด าเนินงานโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั เซาทอี์สท ์
เอเซีย เอนเนอร์จี จ ากดั  

 ส่วนหน่วยธุรกิจดา้นการลงทุนและการใหบ้ริการค าปรึกษาไดมี้การรวมเป็นส่วนงานการด าเนินงานอ่ืน ๆ   

 รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ส่วนงานผลิตไฟฟ้า

จากพลงัน ้า 

ส่วนงาน 
ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังาน
แสงอาทิตย ์

ส่วนงาน                   
ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังาน                   
ความร้อน 

การด าเนินงาน            
อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้        
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 1,716 (1) 158 4,653 168 6,695 - 6,695 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - 196 196 (196) - 
รวมรายได้ 1,716 158 4,653 364 6,891 (196) 6,695 

         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,053 41 426 41 1,561  1,561 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (557) 73 768 4 288  288 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน :        
รายไดอ่ื้น       482 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
   ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       367 
ตน้ทุนทางการเงิน       (996) 
รายไดภ้าษีเงินได ้       16 

ก าไรส าหรับปี       198 

(1)   บริษทัย่อยขอใชสิ้ทธิปีแลง้ (Drought Year) ในปี 2563 ส าหรับการจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เน่ืองจากปรากฎการณ์                    
เอลนีโญ (El Nino) เพื่อลดความเส่ียงในการถูกปรับกรณีขาดน ้า โดยการใชสิ้ทธิปีแลง้ดงักล่าวเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 

ในปี 2563 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หน่วยงานภาครัฐ เป็นจ านวนเงินประมาณ 5,505 ลา้นบาท  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า
จากพลงัน ้า 

ส่วนงาน 
ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังาน
แสงอาทิตย ์

ส่วนงาน                   
ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังาน                   
ความร้อน 

การด าเนินงาน            
อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้        
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 3,048 145 5,030 154 8,377 - 8,377 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - 191 191 (191) - 

รวมรายได้ 3,048 145 5,030 345 8,568 (191) 8,377 

         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,051 37 413 17 1,518  1,518 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 606 59 698 (3) 1,360  1,360 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน :        
รายไดอ่ื้น       463 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
   ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       392 
ตน้ทุนทางการเงิน       (1,161) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (12) 

ก าไรส าหรับปี       1,083 

ในปี 2562 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หน่วยงานภาครัฐ เป็นจ านวนเงินประมาณ 7,153 ลา้นบาท 
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สินทรัพยร์วมของส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า 
จากพลงัน ้า 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทิตย ์

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า 
จากพลงังานความร้อน การด าเนินงานอ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน* 30,527 1,000 8,749 16,176 56,452 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   
   และเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบนัทึก

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

12,354 357 - - 12,711 

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย ์
   ไม่หมุนเวียน* 

(1,012) (13) (176) 129 (1,072) 

      

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า 
จากพลงัน ้า 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทิตย ์

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า 
จากพลงังานความร้อน การด าเนินงานอ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน* 32,099 1,044 8,960 15,482 57,585 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   
   และเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบนัทึก

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

11,971 344 - - 12,315 

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย ์
   ไม่หมุนเวียน* 

(4,887) 121 13 14 (4,739) 

* ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจากงาน และสิทธิตามสญัญาประกนัภยั 
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36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

36.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญา สัญญาจา้งเหมางาน
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและสัญญาซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานผลิตไฟฟ้าส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์                        
แบบติดตั้งบนหลงัคาและพื้นดินกับบริษทัอ่ืน เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1.3 ลา้นบาท (2562: 23.7                         
ลา้นบาท) 

36.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการ สัญญาอ่ืน ๆ และภาระผูกพนัอ่ืน
ดงัต่อไปน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการเป็นจ านวนเงิน 1.4 ลา้นบาทต่อเดือน (2562: 1.4 ลา้นบาทต่อ
เดือน)  

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการสนบัสนุนทางการเงินแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหน่ึงแห่งตามเง่ือนไข                                 
ท่ีระบุไวใ้นสญัญา (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13) 

ค) กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากสญัญาท่ีปรึกษา บริหารงานและบริการอ่ืนๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
บริษทัอ่ืนเป็นจ านวนเงินรวม 12.7 ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นบาทต่อเดือน (2562: 23.0 ลา้นบาท และ 0.5 
ลา้นบาทต่อเดือน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.2 ลา้นบาท (2562: 0.2 ลา้นบาท)) 

ง) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั
กิจการ ท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2                              
ตามอตัราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2564            
มีค่าบริการคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 9.7 ลา้นบาทต่อเดือน (2563: 9.4 ลา้นบาทต่อเดือน) 

จ) บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากสัญญางานบ ารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตาม
อตัราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับปีละคร้ัง ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2564 มีค่าบริการคิดเป็น
จ านวนเงินประมาณ 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน (2563: 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา                                 
ต่อเดือน) 

ฉ) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสญัญาใหบ้ริการปรึกษางานปฏิบติัการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาทต่อปี 
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ช) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ให้แก่รัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้จนถึงวนัท่ีส้ินสุด
อายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 โดยค านวณจากรายได้จากการขายไฟฟ้าคูณด้วยอตัรา
ค่าตอบแทนสมัปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาสมัปทานโครงการไฟฟ้า 

ซ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงจากสัญญาซ่อมบ ารุงใหญ่โรงไฟฟ้า
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 จนถึงเดือนธันวาคม 2569 ตามอตัราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับปีละ
คร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2564 มีค่าบริการคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.8 ลา้นบาท
ต่อเดือน (2563: 3.7 ลา้นบาทต่อเดือน)  

ฌ) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าผา่นสาย ใหแ้ก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 โดย
ค านวณจากพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัย่อยขายผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงคูณดว้ยอตัราค่าผ่านสายใน                
แต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเช่ือมต่อและผา่นสาย 

ญ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งกบับริษทั                                      
แห่งหน่ึงในการจ่ายค่าบริการเป็นจ านวนเงิน 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส เร่ิมตั้งแต่                                      
ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2557 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2569 และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตร
มาส เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2560 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2572 ตามล าดบั โดยค่าบริการราย
ไตรมาสดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

ฎ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน                        
สองสัญญา ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งของบริษทัยอ่ยตามจ านวนและ
ราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะส้ินสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2581 และ                 
ในเดือนพฤษภาคม 2585 ตามล าดบั 

ฏ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายน ้ าประปากับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง จ านวน                
สองสัญญาส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งของบริษทัยอ่ยตามจ านวนและ
ราคาท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา โดยสญัญาดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 1 ปี 

ฐ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนักับบริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาบ ารุงรักษากังหันไอน ้ าส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าแห่งหน่ึง เร่ิมตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปี 2574 เป็นจ านวนเงินรวม 1.6 ลา้นยโูร 

ฑ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อช าระเงินค่าก่อสร้างเข่ือนป้องกนัน ้ าท่วมในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินกับบริษัทท่ีเ ก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวม 6.2 ล้านบาท                                     
(2562: 7.0 ลา้นบาท) 

ฒ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาจ้างด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์เป็นจ านวนเงิน 21.9 ลา้นบาท (2562: 6.9 ลา้นบาท) 
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36.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยจ านวน 25 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2562: 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 459 ลา้นบาท (2562: 460 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนั
การปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การเช่าท่ีดินเพื่อวางท่อก๊าซ และการไดรั้บอนุญาตให้ใชก้ระแสไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

37. เคร่ืองมือทางการเงิน  

37.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม เจ้าหน้ีการค้าและ                     
เจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกู ้หน้ีสินตามสัญญาเช่า และหน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                              
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดติ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน เงินใหกู้ย้มื เงิน
ฝากธนาคาร และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

 ลูกหน้ีการค้า 

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหเ้ครดิตอยา่งเหมาะสม  

 บริษทัฯพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นการให้เครดิตกบับริษทัใดบริษทัหน่ึงเน่ืองจาก
บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้ท่ีมีความสามารถในการช าระหน้ี 

 บริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นการให้เครดิตกบัลูกหน้ีรายใดรายหน่ึง เน่ืองจากมีลูกหน้ี
การคา้รายหลกัเพียงสองรายคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกบับริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 
และกับบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด และสัญญาระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษทั 
บางเขนชยั จ ากดั นอกจากน้ีลูกหน้ีการคา้รายอ่ืนๆเป็นลูกหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีดี 
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 กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับลูกคา้
แต่ละราย ความสามารถในการช าระหน้ี แผนการช าระหน้ี และภาระหน้าท่ีตามสัญญาของลูกคา้ โดยใช้
เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและวีธีการค านวนอ่ืนตามความเหมาะสม การค านวณผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั มูลค่าของเงินตาม
เวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต    

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
เงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นลูกหน้ีท่ีมี
ความสามารถในการช าระหน้ี นอกจากน้ี กลุ่มบริษทับริหารจดัการความเส่ียงเพิ่มเติมโดยออกแบบสัญญา
เช่าใหมี้การก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการกระแสเงินสดภายใตส้ญัญาเช่าใหมี้ความรัดกมุ 

 เงินให้กู้ยมืแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม โดยบริษทัมีการก าหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้
ไปลงทุนเพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ
ของผูถื้อหุ้นอ่ืนโดยรวม ซ่ึงการก ากบัดูแลกิจการรวมถึงการสอบทานผลการด าเนินงานและความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในการช าระคืนเงินกูแ้ก่บริษทัฯทั้งก่อนการท ารายการกูย้มื 
และตลอดระยะเวลาการกูย้มืโดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯอยา่งสม ่าเสมอ 

 เงินฝากธนาคาร  

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีข้ึนอยูก่บั
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ของกลุ่มบริษทั การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความ
เส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผดินดัช าระของคู่สญัญา 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต
ระหวา่งประเทศ 
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 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตามสัญญา                      
เช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม เงินกูย้ืมระยะยาวและ         
หุ้นกูท่ี้มีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ส่วนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เป็นสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่มีอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากเป็น
รายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเป็นรายการตามปกติของธุรกิจ 

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
อย่างสม ่าเสมอ การบริหารสัดส่วนของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัและหุ้นกูแ้บบอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ มีการบริหารจดัการปรับปรุงตน้ทุนทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง
รวมถึงการพิจารณาเขา้ท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเม่ือมี
ความเหมาะสมตามสภาพตลาด 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ียท่ีส าคญั สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีใน          
งบแสดงฐานะการเงินถึงวนัท่ีครบก าหนด ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 - - 8,894 1 8,899 0.05 ถึง 1.10 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1 - - - 1 2 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,054 1,054  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน -  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

154 474 3,203 - - 3,831 อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตาม
ระยะเวลาของสัญญาเช่า 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั    
ระยะยาว 

460 - - - - 460 0.25 ถึง 1.10 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม           
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,221 
 

- 
 

3,221 
 

MLR + margin 

 619 474 3,203 12,115 1,056 17,467  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 620 620  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
- - - 6,182 - 6,182 MLR - margin, LIBOR + 

margin, FDR 6M + 
margin และ THBFIX 1M 
+ margin 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี 

32 97 265 - - 394 0.77 ถึง 3.64 

หุน้กู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

4,999 12,396 6,928 - - 24,323 2.31 ถึง 4.06 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 26) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

310 
 

310 
 

 

 5,031 12,493 7,193 6,182 930 31,829  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 114 - - 4,099 1 4,214 0.05 ถึง 1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว 1 - - - 694 695 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,292 1,292  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน -  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

87 
 

435 
 

3,338 
 

- 
 

- 
 

3,860 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตาม
ระยะเวลาของสัญญาเช่า 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั    
ระยะยาว 

459 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

459 
 

0.05 ถึง 1.05 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม           
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,054 
 

- 
 

3,054 
 

MLR + margin 

 661 435 3,338 7,153 1,987 13,574  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 690 690  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
- - - 6,701 - 6,701 MLR - margin, LIBOR + 

margin, FDR 6M + 
margin และ THBFIX 1M 
+ margin 

หุน้กู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

2,100 7,698 11,012 - - 20,810 2.56 ถึง 4.06 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 26) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

290 
 

290 
 

 

 2,100 7,698 11,012 6,701 980 28,491  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน                    

1 ปี 
มากกวา่ 1 
ถึง 5 ปี 

มากกวา่              
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 6,095 - 6,095 0.25 ถึง 0.60 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1 - - - - 1 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 39 39  
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

15 266 - - - 281 อตัราเฉล่ียตน้ทุน
ทางการเงินของ
บริษทัฯ บวกส่วน
ต่างท่ีก าหนด 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,221 
 

- 
 

3,221 
 

MLR + margin 

 16 266 - 9,316 39 9,637  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 50 50  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี 

23 63 42 - - 128 0.77 ถึง 3.64 

หุน้กู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

3,999 
 

4,996 
 

1,498 
 

- 
 

- 
 

10,493 
 

2.31 ถึง 4.06 

 4,022 5,059 1,540 - 50 10,671  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน                    
1 ปี 

มากกวา่ 1 
ถึง 5 ปี 

มากกวา่              
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,539 1 1,540 0.38 ถึง 1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว 1 - - - 461 462 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 34 34  
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

8 
 

271 
 

- 
 

- 
 

- 
 

279 
 

อตัราเฉล่ียตน้ทุน
ทางการเงินของ
บริษทัฯ บวกส่วน
ต่างท่ีก าหนด 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,054 
 

- 
 

3,054 
 

MLR + margin 

 9 271 - 4,593 496 5,369  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 44 44  
หุน้กู ้- สุทธิจากตน้ทุน                      
การท ารายการ 

- 
 

3,998 
 

2,498 
 

- 
 

- 
 

6,496 
 

2.56 และ 4.06 

 - 3,998 2,498 - 44 6,540  

 รายละเอียดของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูร้ะยะยาวแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และขอ้ 23 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ 

 ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

สกลุเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษี  
(ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท + 0.25 (8,061) 
 - 0.25 8,061 

 การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัท าข้ึนโดยใชส้มมติฐานวา่จ านวนเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื และตวัแปรอ่ืน
ทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดของเงินให้กูย้ืมและ
เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่ไดมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน
จึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระตลอด 12 เดือนเตม็ 
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 
ตน้ทุนขายไฟฟ้า และเจา้หน้ีอ่ืนเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
โดยการวางโครงสร้างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โครงสร้างสัญญาเงินกู ้และการบริหารจดัการกระแสเงินสด                        
ใหก้ระแสเงินสดรับในแต่ละสกุลเงินใหเ้พียงพอกบักระแสเงินสดท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงานและการช าระ
คืนเงินตน้และดอกเบ้ียในแต่ละสกุลเงิน รวมถึงการพิจารณาเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ในจ านวนและระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ และความจ าเป็นในการใชเ้งินในสกลุต่างๆ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.9 8.3 2.4 2.6 30.0371 30.3313 
ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ - - - 0.6 34.0287 30.6267 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ - - - 0.6 34.0287 30.6267 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่ได้เข้าท าสัญญาเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศดงักล่าว 
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 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 

 ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน
อยา่งสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี 
ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น                                  
ตวัเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษี 
 (ร้อยละ) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ +5.0 3,755 
 - 5.0 (3,755) 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยกลุ่มบริษทัจดัท าประมาณการกระแสเงินสด
และปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทับริหารสัญญาเงินกูย้ืมและประสานงานกบั
ธนาคารผูใ้หกู้อ้ยา่งใกลชิ้ดเพื่อลดโอกาสในการผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้และวางแผนโครงสร้างเงินทุน
ในระยะยาวรวมถึงการวางแผนการออกและเสนอขายตราสารหน้ี เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความ
คล่องตวัและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุน
ในเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงมีสภาพคล่องสูงกบัสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถืออีกทั้ง
จดัเตรียมวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยต่์างๆกรณีมีความตอ้งการใชเ้งิน  

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 19 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เม่ือเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้ งหมดของหน้ีสินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 13)                    
(เฉพาะบริษัทฯ : ร้อยละ 38 (2562: ร้อยละ 1)) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเส่ียง                                    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มืเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปวา่ความเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า โดย
กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ  
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 รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 620,000 - - 620,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 40,492 127,324 318,524 486,340 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 713,972 2,666,413 4,104,394 7,484,779 
หุน้กู ้ 5,753,926 10,940,930 12,697,494 29,392,350 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(หมายเหตุ 26) 

- 
 

309,857 
 

- 
 

309,857 
 

รวม 7,128,390 14,044,524 17,120,412 38,293,326 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 49,603 - - 49,603 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 25,633 69,435 43,374 138,442 
หุน้กู ้ 4,267,713 3,227,145 5,357,511 12,852,369 

รวม 4,342,949 3,296,580 5,400,885 13,040,414 

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ส่วนเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูมี้อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย                        
ในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ีบริษทัย่อยได้บันทึกหน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                            
ตามมูลค่ายติุธรรมแลว้ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26) 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ยุติธรรมซ่ึงใช้ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 เป็นจ านวน 0.4 ล้านบาท (2562: 693.8 ล้านบาท)                    
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.3 ลา้นบาท (2562: 460.6 ลา้นบาท))  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

38. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างของทุน                                     
ท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยและเง่ือนไขของ                
หุน้กู ้และการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯ :  

 ในเดือนมกราคม 2564 บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากบริษทัฯเป็น
จ านวน 2,170.56 ลา้นบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วมดงักล่าว โดย
บริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้ไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 

 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลประกอบการของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็น 
284.53 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯจะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณา
อนุมติัต่อไป 

 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม 2563 และก าไรสะสมใหแ้ก่       
ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 220.20 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวจะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั คร้ังท่ี 
1/2564 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 และ
ก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 297.55 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวจะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติ
อนุมติัการจ่าย เงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัย่อยในอตัราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 11.71 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวจะน าเสนอมติ
ขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัต่อไป  

40. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564 
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