
 

 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                                    
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั                             
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษทัซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ 
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล                                  
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                                   
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2564 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 5,934,926           8,899,071           3,583,038           6,095,137           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 4 1,512,215           1,054,440           87,474                38,984                

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั, 

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 263,780              153,746              -                         -                         

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 62,368                60,858                -                         -                         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบียคา้งรับ

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                         -                         14,814                14,839                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 5 501,517              1,517                  501,419              1,419                  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 427,216              396,762              358,445              317,840              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,702,022           10,566,394         4,545,190           6,468,219           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะยาว 6 459,606              459,574              -                         -                         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบียคา้งรับ

   - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                         -                         266,510              266,510              

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบียคา้งรับ 2 3,260,527           3,221,229           3,260,527           3,221,229           

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั,

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 3,651,290           3,677,436           -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                         -                         12,221,973         12,221,973         

เงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั 8 366,595              356,828              183,264              183,264              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 14,149,761         12,353,790         13,769,311         11,598,751         

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ

   ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 10 4,060,962           4,126,196           -                         -                         

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ

   ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10 4,532,861           4,597,948           -                         -                         

ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 11 14,186                14,186                -                         -                         

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันาํภายใตส้ัญญาสัมปทาน 12 17,829,670         18,082,605         -                         -                         

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 13 8,814,125           8,919,434           66,523                66,600                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14 377,919              386,222              120,839              126,819              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 72,718                74,947                38,472                39,410                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15,381                20,053                -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 179,109              181,609              6,651                  5,313                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 57,784,710         56,472,057         29,934,070         27,729,869         

รวมสินทรัพย์ 66,486,732         67,038,451         34,479,260         34,198,088         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 17 825,409              620,000              148,558              49,603                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 543,876              544,789              -                         -                         

หุ้นกูท้ถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 4,999,702           4,999,362           3,999,702           3,999,362           

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 32,026                31,554                23,214                23,183                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,625                  2,683                  -                         -                         

เงินประกนัผลงาน 2 1,609                  1,317                  -                         -                         

หนีสินหมุนเวยีนอืน 69,369                75,510                9,549                  15,935                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 6,477,616           6,275,215           4,181,023           4,088,083           

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 5,616,801           5,637,604           -                         -                         

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 18,828,473         19,323,682         6,493,988           6,493,589           

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 356,680              362,599              99,042                104,884              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 87,774                83,123                53,512                50,634                

ประมาณการหนีสินสาํหรับการรือถอน 8,445                  8,383                  -                         -                         

หนีสินระยะยาวอืน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั 2, 21 315,057              309,857              -                         -                         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 25,213,230         25,725,248         6,646,542           6,649,107           

รวมหนีสิน 31,690,846         32,000,463         10,827,565         10,737,190         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบยีน

      หุ้นสามญั  9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 9,240,000           9,240,000           9,240,000           9,240,000           

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 8,129,382,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 8,129,383           8,129,383           8,129,383           8,129,383           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 13,319,246         13,319,246         13,319,246         13,319,246         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 167,134              167,134              167,134              167,134              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,900,354           1,785,755           2,035,932           1,845,135           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 55,049                372,897              -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 23,571,166         23,774,415         23,651,695         23,460,898         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,224,720         11,263,573         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,795,886         35,037,988         23,651,695         23,460,898         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 66,486,732         67,038,451         34,479,260         34,198,088         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนาํ 2 1,881,655          1,570,917          -                         -                         

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 32,686               24,336               -                         -                         

รายไดค่้าบริหารโครงการ 2 71,155               41,528               120,348             89,571               

รายไดเ้งินปันผล 2, 7, 8 -                         -                         205,120             208,686             

รายไดอื้น

   รายไดท้างการเงิน 2 113,999             120,367             45,674               50,364               

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 10,802               12,993               2                        -                         

   อนืๆ 2 1,528                 4,820                 2,771                 4,877                 

รวมรายได้ 2,111,825          1,774,961          373,915             353,498             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

   ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนาํ 2 1,308,207          1,346,765          -                         -                         

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 130,321             130,321             -                         -                         

ตน้ทุนบริหารโครงการ 21,599               23,312               43,674               46,712               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 114,570             105,588             55,898               40,942               

รวมค่าใช้จ่าย 1,574,697          1,605,986          99,572               87,654               

กําไรจากการดําเนินงาน 537,128             168,975             274,343             265,844             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั 9,767                 11,219               -                         -                         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (42,004)              (340,716)            -                         -                         

ตน้ทุนทางการเงิน (262,005)            (253,601)            (83,546)              (51,917)              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 242,886             (414,123)            190,797             213,927             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ 22, 23 (7,941)                6,008                 -                         -                         

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 234,945             (408,115)            190,797             213,927             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วม (317,848)            (700,190)            -                         -                         

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (317,848)            (700,190)            -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (82,903)              (1,108,305)         190,797             213,927             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 114,599             (339,532)            190,797             213,927             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 120,346             (68,583)              

234,945             (408,115)            

-                         -                         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (203,249)            (1,039,722)         190,797             213,927             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 120,346             (68,583)              

(82,903)              (1,108,305)         

-                         -                         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 24

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.014 (0.042) 0.023 0.026

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 8,129,382,729   8,129,382,039   8,129,382,729   8,129,382,039   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

รายการอืน

ของการเปลียนแปลง

ทีเกิดจากผูถื้อหุน้

ส่วนเกินทุนจาก รวม ส่วนของผูมี้

การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอืน รวม ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย เบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 8,129,382               13,319,242             135,968                  1,659,998               151,860                  152,233                              304,093                  23,548,683             11,998,021             35,546,704             

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                             -                             (339,532)                -                             -                                         -                             (339,532)                (68,583)                  (408,115)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             (700,190)                            (700,190)                (700,190)                -                             (700,190)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             (339,532)                -                             (700,190)                            (700,190)                (1,039,722)             (68,583)                  (1,108,305)             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             -                             -                             -                                         -                             -                             (220,533)                (220,533)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 8,129,382               13,319,242             135,968                  1,320,466               151,860                  (547,957)                            (396,097)                22,508,961             11,708,905             34,217,866             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 8,129,383               13,319,246             167,134                  1,785,755               151,860                  221,037                              372,897                  23,774,415             11,263,573             35,037,988             

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             114,599                  -                             -                                         -                             114,599                  120,346                  234,945                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             (317,848)                            (317,848)                (317,848)                -                             (317,848)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             114,599                  -                             (317,848)                            (317,848)                (203,249)                120,346                  (82,903)                  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             -                             -                             -                                         -                             -                             (159,199)                (159,199)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 8,129,383               13,319,246             167,134                  1,900,354               151,860                  (96,811)                              55,049                    23,571,166             11,224,720             34,795,886             

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวม

ชาํระแลว้ หุน้สามญั  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 8,129,382              13,319,242            135,968                   1,502,855                23,087,447              

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                              213,927                   213,927                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                              213,927                   213,927                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563 8,129,382              13,319,242            135,968                   1,716,782                23,301,374              

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 8,129,383              13,319,246            167,134                   1,845,135                23,460,898              

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                              190,797                   190,797                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                              190,797                   190,797                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 8,129,383              13,319,246            167,134                   2,035,932                23,651,695              

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 242,886               (414,123)              190,797               213,927               

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 386,327               387,218               10,434                 9,517                   

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั (9,767)                  (11,219)                -                           -                           

   ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 42,004                 340,716               -                           -                           

   กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (547)                     1,022                   (13)                       -                           

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึนจริง (7,268)                  (4,044)                  -                           -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน -                           (311)                     -                           (311)                     

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน -                           (3,227)                  -                           (1,987)                  

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบียและค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 6,114                   6,359                   739                      408                      

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 130,321               130,321               -                           -                           

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,651                   3,370                   2,878                   2,273                   

   ประมาณการหนีสินสาํหรับการรือถอน 62                        132                      -                           -                           

   รายไดเ้งินปันผล -                           -                           (205,120)              (208,686)              

   รายไดท้างการเงิน (108,450)              (113,896)              (41,497)                (47,316)                

   ตน้ทุนทางการเงิน 252,994               245,181               80,218                 51,474                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 939,327               567,499               38,436                 19,299                 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (452,802)              95,181                 (36,764)                (3,807)                  

   อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (1,510)                  523                      -                           -                           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (21,935)                (37,479)                (32,544)                (46,970)                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 484                      (137)                     (1,338)                  (1,486)                  

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 94,896                 32,242                 11,867                 13,467                 

   เงินประกนัผลงาน 292                      (665)                     -                           -                           

   หนีสินหมุนเวียนอนื (6,141)                  (8,665)                  (6,386)                  (6,420)                  

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน -                           (4,423)                  -                           (4,308)                  

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 552,611               644,076               (26,729)                (30,225)                

   จ่ายดอกเบีย (3,380)                  (2,831)                  -                           -                           

   จ่ายภาษีเงินได้ (1,190)                  (381)                     (407)                     (376)                     

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 548,041               640,864               (27,136)                (30,601)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนัระยะยาวเพิมขนึ (32)                       (96)                       -                           -                           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนเพิมขนึ (500,000)              -                           (500,000)              -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน -                           86,820                 -                           86,820                 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพิมขนึ -                           -                           -                           (11,000)                

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิมขนึ (2,170,560)           -                           (2,170,560)           -                           

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิมขนึ -                           (43,809)                -                           -                           

อาคารและอุปกรณเ์พิมขนึ (9,964)                  (13,950)                (3,007)                  (7,363)                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขนึ (568)                     (1,829)                  (568)                     (1,829)                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 555                      2,742                   -                           -                           

เงินสดรับจากดอกเบีย -                           -                           2,223                   2,388                   

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           193,408               184,616               

จ่ายตน้ทุนทางการเงินส่วนทีบนัทึกเป็นส่วนหนึงของ

   ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง -                           (918)                     -                           -                           

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,680,569)           28,960                 (2,478,504)           253,632               

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (22,699)                (22,769)                -                           -                           

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสัญญาเช่า (7,933)                  (6,948)                  (5,811)                  (5,028)                  

เงินสดจ่ายดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่า (2,271)                  (2,451)                  (648)                     (639)                     

เงินสดรับจากหุน้กู้ -                           600,000               -                           -                           

ชาํระคืนหุน้กู้ (500,000)              (600,000)              -                           -                           

จ่ายดอกเบีย (199,618)              (209,446)              -                           -                           

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (104,143)              (99,409)                -                           -                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (836,664)              (341,023)              (6,459)                  (5,667)                  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนในเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 5,047                   4,669                   -                           -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (2,964,145)           333,470               (2,512,099)           217,364               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 8,899,071            4,214,184            6,095,137            1,539,625            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 5,934,926            4,547,654            3,583,038            1,756,989            

-                           -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีมิใช่เงินสด 

   อุปกรณ์เพิมขนึจากเจา้หนีอนื 3,577                   -                           -                           -                           

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขนึจากหนีสินตามสัญญาเช่า 1,436                   12,671                 -                           5,336                   

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิมขนึจากเจา้หนีอนื 11                        46                        11                        46                        

   ลูกหนีอนืจากการขายอุปกรณเ์พิมขนึ 13                        47                        13                        -                           

   เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           11,712                 9,370                   

   เงินปันผลคา้งรับจากกิจการทีควบคุมร่วมกนั -                           14,700                 -                           14,700                 

   เงินปันผลคา้งจ่ายของบริษทัยอ่ย 55,056                 121,124               -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 และ
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยมีบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุนใน
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และให้บริการค าปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ                                                 
ผลิตไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้ น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย                                                              
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

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

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล      
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                                     
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                              
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                       
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                                        
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 50 49 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 205 194 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดท้างการเงิน - - 2 2 อตัราเฉล่ียตน้ทนุทางการเงิน

ของบริษทัฯบวกส่วนต่าง                    
ท่ีก าหนด 

รายไดอ้ื่น - - 2 2 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั      
เงินปันผลรับ - - - 15 ตามท่ีประกาศจ่าย 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดค้่าบริหารโครงการ 70 40 70 40 ราคาตามสัญญา 
รายไดท้างการเงิน 25 28 39 45 ตามท่ีก าหนดในสัญญา 
รายไดอ้ื่น 1 1 1 1 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 762 380 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดบ้ริหารโครงการ 1 1 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดท้างการเงิน 84 86 - - อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง                       

ตามระยะเวลาของสัญญา
เช่า 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 795 877 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 3 1 3 1 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย 159 221 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 4) 

     

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย  - - 20,085 19,556 
บริษทัร่วม  52,028 14,328 52,028 14,328 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น 

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
505,284 131,541 - - 

- บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 1,343 1,128 - - 

  558,655 146,997 72,113 33,884 

      
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
ก) ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น 

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
108 107 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 191,576 
 

184,299 
 

- 
 

- 
 

  191,684 184,406 - - 

ข) รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษทัร่วม  - 5,000 - 5,000 

  - 5,000 - 5,000 

ค) เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษทัยอ่ย  - - 11,712 - 

  - - 11,712 - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  750,339 336,403 83,825 38,884 

      
เงินประกัน/เงินมัดจ า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      

- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 2,711 2,615 2,711 2,615 
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 10 690 - - 

  2,721 3,305 2,711 2,615 
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 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชีระหวา่ง บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 
จ ากดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย)   
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3,915,070 3,831,182 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (263,780) (153,746) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                        

สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,651,290 3,677,436 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย
นาบงและสายส่ง 500 กิโลโวลต์ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการ
ไฟฟ้าพลงังานน ้ า น ้ างึม 2 และคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน  582,949 1,665,156 5,168,922 7,417,027 
รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (319,169) (1,181,471) (2,001,317) (3,501,957) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 263,780 483,685 3,167,605 3,915,070 
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 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 
31 ธันวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
2563 

เพิ่มขึ้น    
ระหวา่งงวด 

ลดลง   
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  
2564 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินให้กู้ยืม:     
- บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 281,300 - - 281,300 
ดอกเบีย้ค้างรับ:     

- บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 49 2,198 (2,223) 24 

 281,349 2,198 (2,223) 281,324 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (14,839)   (14,814) 
เงินให้กูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 266,510   266,510 

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

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

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้มืดงักล่าวจากบริษทัฯครบถว้นแลว้ 
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 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับระหว่างบริษัทฯและบริษัทร่วม ณ วันท่ี                                         
31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ
ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 

2563 
เพิ่มขึ้น                  

ระหวา่งงวด 
ลดลง                         

ระหวา่งงวด 

ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2564 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินให้กู้ยืม:     
- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 3,000,000 - - 3,000,000 
ดอกเบีย้ค้างรับ:     

- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 221,229 39,298 - 260,527 

 3,221,229 39,298 - 3,260,527 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 และ 21 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทัฯให้เงินกูย้ืมแก่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั โดยจะให้เงินกูย้ืมเป็นจ านวนเงิน 2,000 ลา้นบาท 
และ 2,400 ลา้นบาท ตามล าดบั และใหเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูก้บับริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ตามรายละเอียด
เง่ือนไขเดิมท่ีก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) เงินกู้ยืมน้ี                        
คิดดอกเบ้ียส าหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าบวกส่วนต่างท่ีก าหนด 
(MLR + margin) ต่อปี และส าหรับช่วงระยะเวลาท่ีโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อตัราดอกเบ้ีย
ดังกล่าวจะมีการปรับลดลง โดยให้ช าระคืนเงินกู้ในอัตราเดียวกับอัตราการช าระคืนเงินกู้ของธนาคาร                                               
ผูใ้ห้สินเช่ือโครงการดังกล่าว ทั้งน้ี บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด จะช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียจาก                               
เงินสดคงเหลือภายหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวของธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือ
ครบถว้นแลว้ 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวจากบริษทัฯ
แลว้เป็นจ านวนเงิน 3,000 ลา้นบาท 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 17) 

     

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 22,466 21,716 - - 
- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น          

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
1,699 1,176 - - 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

16,809 16,417 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 68,385 31,905 - - 

- บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 262,721 230,480 - - 
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 143 141 - - 
- บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 2,853 4,359 - - 

  375,076 306,194 - - 

เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
ก) เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 682 673 628 619 
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 39 1,510 - - 
- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น            

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
- 
 

21 
 

- 
 

- 
 

  721 2,204 628 619 

ข) เงินปันผลค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

- บริษทั ผลิต - ไฟฟ้าลาว มหาชน เป็นผูถ้ือหุ้นรายหน่ึงของ        
บริษทัยอ่ย 55,056 - 

 
- 

 
- 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  430,853 308,398 628 619 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                
(หมายเหตุ 14) 

 
    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 26,031 25,161 - - 

- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 86,141 88,372 86,141 88,372 
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 105,308 105,941 - - 

  217,480 219,474 86,141 88,372 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (12,401) (12,350) (9,018) (8,969) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                                
สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
205,079 207,124 77,123 79,403 

      
เงินประกันผลงาน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
- บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 724 724 - - 
      
หนี้สินระยะยาวอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                       
(หมายเหตุ 21) 

     

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น
รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

315,057 309,857 - - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 37.4 31.9 28.3 22.5 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.3 0.6 1.8 0.4 
รวม 39.7 32.5 30.1 22.9 
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 691 745 220 177 
เงินฝากธนาคาร 5,934,235 8,898,326 3,582,818 6,094,960 
รวม 5,934,926 8,899,071 3,583,038 6,095,137 

 บริษัทย่อยได้จ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ  ณ วันท่ี                                           
31 มีนาคม 2564 เป็นจ านวนประมาณ 1,126 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,150 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้                                   
เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยสามารถถอนเงินฝากในบญัชีธนาคารเพื่อน าไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ตามปกติไดต้ามวตัถุประสงคข์องแต่ละบญัชี 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 558,655 146,997 72,113 33,884 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 756,204 717,249 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 191,684 184,406 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,091 - 1,091 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,000 - 5,000 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,712 - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,581 788 2,558 100 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,512,215 1,054,440 87,474 38,984 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเป็นยอดท่ียงัไม่ถึงก าหนด
ช าระ 
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5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
เงินฝากประจ าธนาคาร 1,083 1,083 1,083 1,083 
ตัว๋แลกเงิน 500,000 - 500,000 - 

 501,083 1,083 501,083 1,083 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
   ก าไรหรือขาดทุน 

    

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 430 429 332 332 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 
               มูลค่าเงินลงทุน 4 5 4 4 

มูลค่ายติุธรรม 434 434 336 336 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 501,517 1,517 501,419 1,419 

6. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 

 บริษทัย่อยไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 เป็นจ านวน 460 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 460 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารผูใ้ห้กูเ้พื่อเป็นหลกัทรัพย ์                                                    
ค ้าประกนัหนงัสือค ้าประกนัธนาคารและเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัดงักล่าว
ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้เพื่อกนัไวเ้ป็น                                              
เงินส ารองส าหรับจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืม ในกรณีท่ีบริษทัย่อยไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบ้ียไดต้รงตามงวดท่ีครบก าหนดช าระ 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                
รับในระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย                            
เอนเนอร์จี จ ากดั 

6,606,750 6,606,750 61.33 61.33 9,930,914 9,930,914 (416,067) (416,067) 9,514,847 9,514,847 - - 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 234,250 234,250 100 100 527,062 527,062 - - 527,062 527,062 11,712 9,370 
บริษทั บางปะอิน                                     
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

2,705,000 2,705,000 65 65 2,173,314 2,173,314 - - 2,713,314 2,713,314 193,408 184,616 

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ ากดั (1) 5,750 5,750 100 100 5,750 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 โซเล่ 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) (416,067) 12,221,973 12,221,973 205,120 193,986 

(1)  ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจการคา้ 
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8. เงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 รายละเอียดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน 
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั นครราชสีมา  
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 85,388 85,388 172,777 168,401 

บริษทั เชียงราย   
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 107,551 107,551 193,818 188,427 

รวม     192,939 192,939 366,595 356,828 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน 
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                
รับในระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั 
นครราชสีมา  
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 85,388 85,388 (2,925) (2,925) 82,463 82,463 - 6,600 

บริษทั เชียงราย   
   โซล่าร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 107,551 107,551 (6,750) (6,750) 100,801 100,801 - 8,100 

รวม     192,939 192,939 (9,675) (9,675) 183,264 183,264 - 14,700 
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 บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 

 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) กบับริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั และ        
ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน โดยบริษัทฯตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนท่ีระบุไว้ในสัญญา                  
(ร้อยละ 30) รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 12.6 ลา้นบาท กรณีท่ีบริษทัดงักล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบเป็น
ระยะเวลานานติดต่อกนัตามเง่ือนไขของสัญญา 

 บริษทัฯไดน้ าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั ไปจ าน าไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 

 บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 

 บริษทัฯได้น าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั ไปจ าน าไวก้ับธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพย์             
ค  ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งขึ้นใน  มูลค่าตามบญัชี  
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุนของเงินลงทุน 

   

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ไซยะบุรี                            

พาวเวอร์ จ ากดั(1) 

ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

37.5 37.5 11,966,815 12,340,965 11,585,926 11,585,926 

บริษทั หลวงพระบาง 

พาวเวอร์ จ ากดั(1) 

ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

42.0 42.0 2,182,946 12,825 2,183,385 12,825 

     14,149,761 12,353,790 13,769,311 11,598,751 

(1) ไม่มีมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากหุ้นของบริษทัดงักล่าวไม่ไดท้ าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั 

 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 
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 ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ ากดั เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากบริษทัฯ
เป็นจ านวน 2,170.56 ลา้นบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วมดงักล่าว 
โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 

 บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 

 บริษัทฯได้น าใบหุ้นทั้ งหมดของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัดไปจ าน าไว้กับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ท่ีมีต่อกลุ่มธนาคารดงักล่าว 

10. สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 13,203,679 13,203,679 
หกั: สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่ายสะสม (4,609,856) (4,479,535) 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ 8,593,823 8,724,144 

   
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ ประกอบดว้ย   
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,060,962 4,126,196 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,532,861 4,597,948 
รวม 8,593,823 8,724,144 

11. ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
เป็นของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน  

12. สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 18,082,605 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (252,935) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 17,829,670 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 8,919,434 66,600 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 13,541 2,860 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
   ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (21) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (118,829) (2,937) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 8,814,125 66,523 

 บริษัท บางเขนชัย จ ากัด ได้จดจ านองท่ีดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่าสุทธิ                          
ตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวนประมาณ 552 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 564 ล้านบาท)                                 
ไวก้บัธนาคารผูใ้หกู้ ้เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั ไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรของโครงการ
โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 7,765 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2563: 7,860 ลา้นบาท)ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารผูใ้หกู้เ้พื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร  

14. สัญญาเช่า 

14.1  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 386,222 126,819 
เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด  1,436 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,739) (5,980) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 377,919 120,839 
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14.2  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 394,153 128,067 
เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 1,436 - 
การเพิ่มขึ้นของดอกเบ้ีย 2,272 648 
จ่ายช าระตามสัญญาเช่า (10,205) (6,459) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 1,050 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 388,706 122,256 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 32,026 23,214 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี 356,680 99,042 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ส าหรับงวด                        
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 74,947 39,410 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 579 579 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,808) (1,517) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 72,718 38,472 
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16. วงเงินสินเช่ือ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศจ านวนเงิน 9,500 ลา้นบาท 
โดยบริษทัฯยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด มีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ                                 
แห่งหน่ึงจ านวนเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั ยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของวงเงินสินเช่ือดงักล่าว กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
เช่นเดียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของหุ้นกูห้รือหน้ีท่ีมีกบัสถาบนัการเงินอ่ืนของกลุ่มบริษทัและปฏิบติั
ตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 375,076 306,194 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 129,408 108,106 - - 
เจา้หน้ีค่าโครงการ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 151 525 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 721 2,204 628 619 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,004 16,804 8,987 11,289 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 50,577 29,369 39,835 18,157 
เงินปันผลคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55,056 - - - 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินคา้งจ่าย 199,416 156,798 99,108 19,538 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 825,409 620,000 148,558 49,603 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้ืมระยะยาว 6,160,677 6,182,393 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (543,876) (544,789) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,616,801 5,637,604 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 6,224,514 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (22,699) 
 6,201,815 
หกั: ตน้ทุนการท ารายการ (41,138) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 6,160,677 

บริษัท บางเขนชัย จ ากดั 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั บริษทัดงักล่าวตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นต้น              
วงเงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน การจ าน าและการโอนสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัดงักล่าว 

บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั บริษทั
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ วงเงินกู้ยืมดังกล่าว               
ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน เคร่ืองจกัรของบริษทัดงักล่าว การจ าน าและ
การโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัดงักล่าว การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภยัของโครงการ และการโอนสิทธิและภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการ และอ่ืนๆตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้ 
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19. หุ้นกู้ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กู ้ 23,828,175 24,323,044 10,493,690 10,492,951 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,999,702) (4,999,362) (3,999,702) (3,999,362) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 18,828,473 19,323,682 6,493,988 6,493,589 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 24,400,000 10,500,000 
หกั: จ่ายคืนหุน้กูร้ะหวา่งงวด (500,000) - 
 23,900,000 10,500,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (71,825) (6,310) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 23,828,175 10,493,690 

 ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดจ่้ายคืนหุ้นกู ้วงเงิน 3,200 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงิน 
500 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี โดยเป็นการทยอยจ่ายคืนหุน้กูต้ามก าหนดช าระ 

 หุ้นกู้ของบริษทัฯทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทน                
ผูถื้อหุน้กู ้ยกเวน้หุน้กูท่ี้ออกเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 จ านวนรวม 4,000 ลา้นบาท ท่ีมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ส่วนหุ้นกูข้องบริษทัยอ่ยทั้งหมดเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กู ้โดยกลุ่มบริษทัจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดบางประการ เช่น 
กลุ่มบริษทัจะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอน สินทรัพยท์ั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั เวน้แต่จะเข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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20. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน  ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์                                        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 83,123 50,634 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,651 2,878 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์                               
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 87,774 53,512 

21. หนีสิ้นระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 หน้ีสินระยะยาวอ่ืนเป็นเงินท่ีบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดรั้บจากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินของ
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีภาระผูกพนั                                
ท่ีจะตอ้งช าระคืนในปี 2565 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ได้
บนัทึกหน้ีสินระยะยาวตามมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายคืน โดยใชอ้ตัราคิดลดอา้งอิงกบัอตัรา
ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัดงักล่าว และบนัทึกหกัจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินดงักล่าว 
ทั้งน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินดงักล่าวจะเพิ่มขึ้นในแต่ละงวดตามเวลาท่ีผ่านไป ซ่ึงบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากดั จะรับรู้การเพิ่มขึ้นดงักล่าวเป็นตน้ทุนทางการเงิน 

22. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย                   
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินได้ระหว่างกาลของบริษทั  ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ค านวณจากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้คูณด้วย                            
อตัราภาษีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้า                   
ช่วงต้น (วนัท่ี 26 มีนาคม 2554) จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 โดย         
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้า
ช่วงตน้ ส าหรับปีปัจจุบนับริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั เสียภาษีในอตัราร้อยละ 3 และจะเปล่ียนเป็นอตัราร้อยละ 
4 ในเดือนเมษายน 2564 ตามท่ีก าหนดในสัญญาสัมปทาน ซ่ึงขาดทุนทางภาษีของบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 
สามารถยกไปใชเ้ป็นเครดิตภาษีเงินได ้3 ปี 
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23. 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 กุมภาพนัธ์ 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 ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้                                         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (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) 

24. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  
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25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน การ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือประธานกรรมการบริหาร ทั้งน้ี เกณฑก์ารวดัมูลค่าของก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานเป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
ในงบการเงิน 

 บริษทัฯด าเนินกิจการในด้านการลงทุนในบริษทัอ่ืน และด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจรอง คือ        
การให้บริการค าปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า  ส่วนบริษทัย่อยด 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 าเนินงานโดยบริษทัย่อยของบริษทั เซาทอี์สท์ 
เอเซีย เอนเนอร์จี จ ากดั  

 ส่วนหน่วยธุรกิจดา้นการลงทุนและการใหบ้ริการค าปรึกษาไดมี้การรวมเป็นส่วนงานการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

 รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า
จากพลงัน ้า 

ส่วนงาน 
ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

ส่วนงาน                   
ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานความร้อน 
การด าเนินงาน            

อื่น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

วันที ่31 มีนาคม 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายได้               
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 759 376  52 39 1,103 1,180 71 42 1,985 1,637 - - 1,985 1,637 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - 50 49 50 49 (50) (49) - - 

รวมรายได้ 759 376 52 39 1,103 1,180 121 91 2,035 1,686 (50) (49) 1,985 1,637 

                
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 259 262 11 10 105 106 13 9 388 387   388 387 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 184 (163) 29 18 187 188 21 1 421 44   421 44 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:               
รายไดอ้ื่น             116 126 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
   ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั         

  
  

10 11 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วม         

  
  

(42) (341) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (262) (254) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             (8) 6 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด             235 (408) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

25 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาจ้างเหมางานติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าและสัญญาซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานผลิตไฟฟ้าส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลงัคาและพื้นดินกบับริษทัอ่ืน เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 
1.3 ลา้นบาท) 

26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการ สัญญาอ่ืน ๆ และภาระผูกพนัอ่ืน
ดงัต่อไปน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากสัญญาท่ีปรึกษา และบริการอ่ืนๆเป็นจ านวนเงินรวม 0.1 ลา้นบาท และ 1.6 
ลา้นบาทต่อเดือน (31 ธนัวาคม 2563: 0.2 ลา้นบาท และ 1.4 ลา้นบาทต่อเดือน)  

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการสนบัสนุนทางการเงินแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหน่ึงแห่งตามเง่ือนไข                                 
ท่ีระบุไวใ้นสัญญา (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8) 

ค) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาท่ีปรึกษา บริหารงานและบริการอ่ืนๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และบริษทัอ่ืนเป็นจ านวนเงินรวม 11.4 ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นบาทต่อเดือน (31 ธนัวาคม 2563: 12.7                                      
ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นบาทต่อเดือน)  

ง) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตาม
อัตราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับเพิ่มขึ้ นปีละคร้ังตามอัตราท่ีก าหนดไว้ในสัญญา โดยปี 2564                  
มีค่าบริการคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 9.7 ลา้นบาทต่อเดือน (2563: 9.4 ลา้นบาทต่อเดือน) 

จ) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญางานบ ารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 กบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตาม
อตัราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับปีละคร้ัง ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2564 มีค่าบริการ                                
คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ  0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน  (2563: 0.03 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อเดือน) 

ฉ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาให้บริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาทต่อปี 
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ช) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ให้แก่
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้จนถึง
วนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 โดยค านวณจากรายได้จากการขายไฟฟ้าคูณ
ดว้ยอตัราค่าตอบแทนสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานโครงการ
ไฟฟ้า 

ซ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจากสัญญาซ่อมบ ารุงใหญ่โรงไฟฟ้าโครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 จนถึงเดือนธันวาคม 2569 ตามอัตราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับปีละคร้ัง                     
ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2564 มีค่าบริการคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.8 ลา้นบาท            
ต่อเดือน (2563: 3.7 ลา้นบาทต่อเดือน)  

ฌ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าผ่านสาย ให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า                               
น ้ างึม 2 โดยค านวณจากพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัย่อยขายผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงคูณด้วยอตัรา                  
ค่าผา่นสายในแต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่ือมต่อและผา่นสาย 

ญ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งกบับริษทั                                      
แห่งหน่ึงในการจ่ายค่าบริการเป็นจ านวนเงิน 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส เร่ิมตั้งแต่                                      
ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2557 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2569 และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ                               
ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2560 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2572 ตามล าดบั โดยค่าบริการ
รายไตรมาสดงักล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

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

ฏ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายน ้ าประปากับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง จ านวน                
สองสัญญาส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งของบริษทัย่อยตามจ านวนและ
ราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญาดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 1 ปี 

ฐ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนักับบริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาบ ารุงรักษากังหันไอน ้ าส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าแห่งหน่ึงถึง ปี 2574 เป็นจ านวนเงินรวม 1.3 ลา้นยโูร (31 ธนัวาคม 2563: 1.6 ลา้นยโูร) 

ฑ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อช าระเงินค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกนัน ้ าท่วมในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวม  5.9 ล้านบาท                                     
(31 ธนัวาคม 2563: 6.2 ลา้นบาท) 

ฒ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์เป็นจ านวนเงิน 20.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 21.9 ลา้นบาท) 
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26.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยจ านวน 25 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2563: 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการปฏิบติั
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และจ านวน 459 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 459 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การเช่าท่ีดินเพื่อวางท่อก๊าซ และ                                        
การไดรั้บอนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมียอดสินทรัพย์ (หน้ีสิน) ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศสุทธิ ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทางการเงิน 

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 9.3 2.5 - - 31.3394 30.0371 
ยโูร (0.1) - (0.1) - 36.7091 36.8764 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ได้แก่ เจ้าหน้ีการค้า                    
และเจ้าหน้ีอ่ืน จดัอยู่ในประเภทระยะสั้น ส่วนเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่                    
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูมี้อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า                                    
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ีบริษทัย่อยไดบ้นัทึกหน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามมูลค่ายติุธรรมแลว้ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21) 

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.035 บาท รวม
เป็นเงินปันผลทั้ งส้ินประมาณ 284.53 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี                               
20 พฤษภาคม 2564 และจะบนัทึกรายการในไตรมาสท่ีสอง ปี 2564 
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 นอกจากน้ี ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัการขยายการลงทุน
โดยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 134,305,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จากบริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว มูลค่ารวมประมาณ 
1,826.55 ลา้นบาท ซ่ึงจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 42.5 ภายหลงัจากการท ารายการเสร็จส้ิน 

29. การอนุมัตงิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2564  
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