
 

 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับ           

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั                                     

ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหลา่น้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็น 

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2564 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 6,365,956             8,899,071             3,723,499             6,095,137             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2, 4 1,704,858             1,054,440             100,455                38,984                  

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั, 

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 373,881                153,746                -                            -                            

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 63,692                  60,858                  -                            -                            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบียคา้งรับ

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                            -                            14,813                  14,839                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 1,518                    1,517                    1,420                    1,419                    

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 480,345                396,762                361,771                317,840                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,990,250             10,566,394           4,201,958             6,468,219             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะยาว 5 459,643                459,574                -                            -                            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบียคา้งรับ

   - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                            -                            266,510                266,510                

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบียคา้งรับ 2 3,300,262             3,221,229             3,300,262             3,221,229             

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั,

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 3,625,452             3,677,436             -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                            -                            12,213,869           12,221,973           

เงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั 7 369,420                356,828                175,389                183,264                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 16,297,850           12,353,790           15,595,859           11,598,751           

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ

   ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 9 3,995,728             4,126,196             -                            -                            

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ

   ผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9 4,467,774             4,597,948             -                            -                            

ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 10 14,186                  14,186                  -                            -                            

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันาํภายใตส้ัญญาสัมปทาน 11 17,573,924           18,082,605           -                            -                            

ทดิีน อาคารและอปุกรณ ์ 12 8,697,427             8,919,434             64,078                  66,600                  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13 387,246                386,222                114,840                126,819                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 70,121                  74,947                  36,929                  39,410                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,905                    20,053                  -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 175,864                181,609                6,651                    5,313                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 59,438,802           56,472,057           31,774,387           27,729,869           

รวมสินทรัพย์ 68,429,052           67,038,451           35,976,345           34,198,088           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 16 1,800,000             -                            1,800,000             -                            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2, 17 848,687                620,000                77,628                  49,603                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 538,565                544,789                -                            -                            

หุ้นกูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 1,000,000             4,999,362             -                            3,999,362             

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 31,099                  31,554                  22,987                  23,183                  

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย 6,045                    2,683                    -                            -                            

เงินประกนัผลงาน 2 1,609                    1,317                    -                            -                            

หนีสินหมุนเวยีนอืน 56,404                  75,510                  6,442                    15,935                  

รวมหนีสินหมุนเวียน 4,282,409             6,275,215             1,907,057             4,088,083             

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 5,369,017             5,637,604             -                            -                            

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 22,828,719           19,323,682           10,489,812           6,493,589             

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 369,456                362,599                93,489                  104,884                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 92,343                  83,123                  56,390                  50,634                  

ประมาณการหนีสินสาํหรับการรือถอน 8,507                    8,383                    -                            -                            

หนีสินระยะยาวอนื - กิจการทเีกียวขอ้งกนั 2, 21 320,406                309,857                -                            -                            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 28,988,448           25,725,248           10,639,691           6,649,107             

รวมหนีสิน 33,270,857           32,000,463           12,546,748           10,737,190           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 13,319,245           13,319,245           13,319,245           13,319,245           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 167,135                167,135                167,135                167,135                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,322,787             1,785,755             1,813,834             1,845,135             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (126,904)               372,897                -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 23,811,646           23,774,415           23,429,597           23,460,898           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,346,549           11,263,573           -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,158,195           35,037,988           23,429,597           23,460,898           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 68,429,052           67,038,451           35,976,345           34,198,088           

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนาํ 2 2,077,146            1,647,797            -                          -                          

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 28,470                 22,627                 -                          -                          

รายไดค่้าบริหารโครงการ 2 73,954                 40,516                 124,147               88,171                 

รายไดเ้งินปันผล 2, 6, 7 -                          -                          91,543                 202,607               

รายไดอื้น

   รายไดท้างการเงิน 2 114,576               119,185               45,537                 47,460                 

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 7,052                   -                          -                          2                          

   อนืๆ 2 1,039                   1,062                   2,827                   2,511                   

รวมรายได้ 2,302,237            1,831,187            264,054               340,751               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

   ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนาํ 2 1,390,589            1,405,387            -                          -                          

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 130,321               130,321               -                          -                          

ตน้ทุนบริหารโครงการ 22,505                 23,979                 45,624                 46,524                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 127,405               101,072               66,114                 42,423                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                          8,583                   -                          -                          

รวมค่าใช้จ่าย 1,670,820            1,669,342            111,738               88,947                 

กําไรจากการดําเนินงาน 631,417               161,845               152,316               251,804               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั 13,325                 10,906                 -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 518,394               (98,526)               -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน (267,297)             (243,430)             (89,889)               (52,250)               

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 895,839               (169,205)             62,427                 199,554               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ 22, 23 (15,960)               5,975                   -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 879,879               (163,230)             62,427                 199,554               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วม (181,953)             471,401               -                          -                          

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (181,953)             471,401               -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 697,926               308,171               62,427                 199,554               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 706,958               (94,860)               62,427                 199,554               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 172,921               (68,370)               

879,879               (163,230)             

-                          -                          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 525,005               376,541               62,427                 199,554               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 172,921               (68,370)               

697,926               308,171               

-                          -                          

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 25

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.087 (0.012) 0.008 0.025

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 8,129,382,729     8,129,382,297     8,129,382,729     8,129,382,297     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนาํ 2 3,958,801            3,218,714            -                          -                          

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 61,156                 46,963                 -                          -                          

รายไดค่้าบริหารโครงการ 2 145,109               82,044                 244,495               177,742               

รายไดเ้งินปันผล 2, 6, 7 -                          -                          296,663               411,293               

รายไดอื้น

   รายไดท้างการเงิน 2 228,575               239,552               91,211                 97,824                 

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 17,854                 4,410                   2                          2                          

   อนืๆ 2 2,567                   5,882                   5,598                   7,388                   

รวมรายได้ 4,414,062            3,597,565            637,969               694,249               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

   ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนาํ 2 2,698,796            2,752,152            -                          -                          

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 260,642               260,642               -                          -                          

ตน้ทุนบริหารโครงการ 44,104                 47,291                 89,298                 93,236                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 241,975               206,660               122,012               83,365                 

รวมค่าใช้จ่าย 3,245,517            3,266,745            211,310               176,601               

กําไรจากการดําเนินงาน 1,168,545            330,820               426,659               517,648               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั 23,092                 22,125                 -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 476,390               (439,242)             -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน (529,302)             (497,031)             (173,435)             (104,167)             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,138,725            (583,328)             253,224               413,481               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ 22, 23 (23,901)               11,983                 -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,114,824            (571,345)             253,224               413,481               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วม (499,801)             (228,789)             -                          -                          

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (499,801)             (228,789)             -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 615,023               (800,134)             253,224               413,481               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 821,557               (434,392)             253,224               413,481               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 293,267               (136,953)             

1,114,824            (571,345)             

-                          -                          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 321,756               (663,181)             253,224               413,481               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 293,267               (136,953)             

615,023               (800,134)             

-                          -                          

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 25

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.101 (0.053) 0.031 0.051

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 8,129,382,729     8,129,382,168     8,129,382,729     8,129,382,168     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

รายการอืน

ของการเปลยีนแปลง

ทีเกิดจากผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุนจาก รวม ส่วนของผูมี้

การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอนื รวม ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - สัดส่วนการถือหุ้น ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย เบด็เสร็จอนืจากบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

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            

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั (หมายเหตุ 24) 1                            3                         -                               -                          -                                   -                                            -                             4                            -                             4                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                             -                          -                               (243,881)             -                                   -                                            -                             (243,881)                -                             (243,881)                

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                          -                               (434,392)             -                                   -                                            -                             (434,392)                (136,953)                (571,345)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                             -                          -                               -                          -                                   (228,789)                               (228,789)                (228,789)                -                             (228,789)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                          -                               (434,392)             -                                   (228,789)                               (228,789)                (663,181)                (136,953)                (800,134)                

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                             -                          -                               -                          -                                   -                                            -                             -                             (348,263)                (348,263)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2563 8,129,383              13,319,245         135,968                   981,725              151,860                       (76,556)                                 75,304                   22,641,625            11,512,805            34,154,430            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 8,129,383              13,319,245         167,135                   1,785,755           151,860                       221,037                                372,897                 23,774,415            11,263,573            35,037,988            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                             -                          -                               (284,525)             -                                   -                                            -                             (284,525)                -                             (284,525)                

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                          -                               821,557              -                                   -                                            -                             821,557                 293,267                 1,114,824              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                             -                          -                               -                          -                                   (499,801)                               (499,801)                (499,801)                -                             (499,801)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                          -                               821,557              -                                   (499,801)                               (499,801)                321,756                 293,267                 615,023                 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                             -                          -                               -                          -                                   -                                            -                             -                             (210,291)                (210,291)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564 8,129,383              13,319,245         167,135                   2,322,787           151,860                       (278,764)                               (126,904)                23,811,646            11,346,549            35,158,195            

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอนืส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้

ทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวม

ชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

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

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั (หมายเหตุ 24) 1                               3                               -                                -                                4                               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                -                                -                                (243,881)                   (243,881)                   

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                413,481                    413,481                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                413,481                    413,481                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 8,129,383                 13,319,245               135,968                    1,672,455                 23,257,051               

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 8,129,383                 13,319,245               167,135                    1,845,135                 23,460,898               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                -                                -                                (284,525)                   (284,525)                   

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                253,224                    253,224                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                253,224                    253,224                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 8,129,383                 13,319,245               167,135                    1,813,834                 23,429,597               

 -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 1,138,725         (583,328)           253,224            413,481            

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 777,248            774,858            21,009              19,274              

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั (23,092)             (22,125)             -                       -                       

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (476,390)           439,242            -                       -                       

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       8,104                -                       

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั -                       -                       7,875                -                       

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (551)                 1,009                (17)                   -                       

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (4,603)              6,229                -                       -                       

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                       (3,434)              -                       (2,232)              

   กาํไรทยีงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน (1)                     (3)                     (1)                     (2)                     

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบียและค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 12,328              12,727              1,539                816                   

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 260,642            260,642            -                       -                       

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,220                7,114                5,756                4,922                

   ประมาณการหนีสินสาํหรับการรือถอน 124                   193                   -                       -                       

   รายไดเ้งินปันผล -                       -                       (296,663)           (411,293)           

   รายไดท้างการเงิน (217,546)           (226,058)           (83,412)             (91,211)             

   ตน้ทุนทางการเงิน 507,291            480,725            166,987            103,284            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,983,395         1,147,791         84,401              37,039              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (646,881)           31,160              (61,454)             399                   

   อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (2,834)              181                   -                       -                       

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (82,261)             (145,194)           (41,771)             (75,104)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,691                925                   (1,338)              (1,628)              

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 226,852            9,711                22,015              26,021              

   เงินประกนัผลงาน 292                   (665)                 -                       -                       

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (19,106)             (11,210)             (9,493)              (8,224)              

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                       (4,423)              -                       (4,308)              

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,461,148         1,028,276         (7,640)              (25,805)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (4,444)              (816)                 (892)                 (643)                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,456,704         1,027,460         (8,532)              (26,448)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะยาวเพิมขึน (69)                   (169)                 -                       -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                       696,790            -                       462,486            

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการทเีกียวขอ้งกนัลดลง -                       190,900            -                       -                       

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพิมขึน -                       -                       -                       (11,000)             

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิมขึน (3,997,108)        -                       (3,997,108)        -                       

ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างเพิมขึน -                       (43,286)             -                       -                       

อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน (18,071)             (20,714)             (3,759)              (8,070)              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขึน (824)                 (2,169)              (579)                 (2,169)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 555                   2,808                -                       -                       

เงินสดรับจากดอกเบีย -                       -                       4,405                4,730                

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                       -                       286,163            396,593            

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากกิจการทีควบคุมร่วมกนั 10,500              14,700              10,500              14,700              

จ่ายตน้ทุนทางการเงินส่วนทีบนัทึกเป็นส่วนหนึงของ

   ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง -                       (1,851)              -                       -                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,005,017)        837,009            (3,700,378)        857,270            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 1,800,000         -                       1,800,000         -                       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (276,787)           (264,937)           -                       -                       

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสัญญาเช่า (15,787)             (14,369)             (11,591)             (10,260)             

เงินสดจ่ายดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่า (4,615)              (4,618)              (1,276)              (1,285)              

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 4,000,000         600,000            4,000,000         -                       

ชาํระคืนหุ้นกู้ (4,500,000)        (600,000)           (4,000,000)        -                       

ตน้ทุนในการทาํรายการทีเกิดจากการออกหุ้นกู้ (4,678)              -                       (4,678)              -                       

จ่ายดอกเบีย (493,194)           (469,011)           (160,658)           (102,558)           

เงินปันผลจ่าย (284,525)           (243,881)           (284,525)           (243,881)           

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (210,291)           (348,263)           -                       -                       

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั -                       4                       -                       4                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 10,123              (1,345,075)        1,337,272         (357,980)           

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนในเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,075                (4,160)              -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (2,533,115)        515,234            (2,371,638)        472,842            

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 6,365,956         4,729,418         3,723,499         2,012,467         

-                       -                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีมิใช่เงินสด 

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึนจากหนีสินตามสัญญาเช่า 20,561              13,989              -                       6,654                

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิมขึนจากเจา้หนีอืน -                       354                   -                       354                   

   ลูกหนีอืนจากการขายอุปกรณเ์พิมขึน 17                     -                       17                     -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 และ

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ตามพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยมีบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น

บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุนใน

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลังงานไฟฟ้า และให้บริการคาํปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ                                                 

ผลิตไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  เลขท่ี  587 อาคารวิริยะถาวร ชั้ น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย                                                              

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์                                

มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล      

โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                                    

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด

ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 
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  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                             

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมี                               

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี

ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติั

หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                       

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                                        

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 51 49 ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 81 203 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดท้างการเงิน - - 2 3 อตัราเฉล่ียตน้ทนุทางการ

เงินของบริษทัฯบวก

ส่วนต่างท่ีกาํหนด 

รายไดอ่ื้น - - 2 1 ราคาตามสัญญา 

      

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั      

เงินปันผลรับ - - 11 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

      

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

รายไดค้่าบริหารโครงการ 73 40 73 40 ราคาตามสัญญา 

รายไดท้างการเงิน 24 26 40 42 ตามท่ีกาํหนดในสัญญา 

รายไดอ่ื้น  1 1 1 1 ราคาตามสัญญา 

      

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 960 396 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดค้่าบริหารโครงการ 1 1 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดท้างการเงิน 84 85 - - อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง                       

ตามระยะเวลาของ

สัญญาเช่า 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํ้า 860 928 - - ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 24 5 3 4 ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย 51 127 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 102 98 ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 286 396 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดท้างการเงิน - - 4 5 อตัราเฉล่ียตน้ทนุทางการ

เงินของบริษทัฯบวก

ส่วนต่างท่ีกาํหนด 

รายไดอ่ื้น - - 4 3 ราคาตามสัญญา 

      

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั      

เงินปันผลรับ - - 11 15 ตามท่ีประกาศจ่าย 

      

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

รายไดค้่าบริหารโครงการ 143 80 143 80 ราคาตามสัญญา 

รายไดท้างการเงิน 49 54 79 87 ตามท่ีกาํหนดในสัญญา 

รายไดอ่ื้น 2 2 2 2 ราคาตามสัญญา  

      

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,722 776 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดค้่าบริหารโครงการ 2 2 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดท้างการเงิน 168 171 - - อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง                       

ตามระยะเวลาของ

สัญญาเช่า 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํ้า 1,655 1,805 - - ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 27 6 6 5 ราคาตามสัญญา  

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย  210 348 - - ตามท่ีประกาศจ่าย  
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ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 

มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

  (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 4) 

     

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน      

บริษทัยอ่ย  - - 20,085 19,556 

บริษทัร่วม  15,327 14,328 15,327 14,328 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

-   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น 

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

659,258 131,541 - - 

-   บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 1,251 1,128 - - 

  675,836 146,997 35,412 33,884 

      

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน      

ก) ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

-   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น 

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

85 107 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 198,160 

 

184,299 

 

- 

 

- 

 

  198,245 184,406 - - 

ข) รายได้ค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน      

บริษทัร่วม  65,000 5,000 65,000 5,000 

  65,000 5,000 65,000 5,000 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  939,081 336,403 100,412 38,884 

      

เงินประกัน/เงินมัดจํา - บริษัทที่เก่ียวข้องกัน      

-   บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 2,711 2,615 2,711 2,615 

-   บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 10 690 - - 

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

 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชีระหวา่ง บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 

จาํกดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย)   

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3,999,333 3,831,182 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (373,881) (153,746) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                        

สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,625,452 3,677,436 

 ยอดดงักล่าวเป็นตน้ทุนการก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงของบริษทั 

ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จํากัด โดยตามข้อกําหนดภายใต้สัญญาสัมปทานได้ระบุให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผูรั้บผิดชอบในภาระตน้ทุนการก่อสร้าง และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 

บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกัด ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนสําหรับสถานีไฟฟ้าย่อย

นาบงและสายส่ง 500 กิโลโวลต์ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการ

ไฟฟ้าพลงังานนํ้ า นํ้ างึม 2 และคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 

 จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่า 

 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน  690,949 1,665,156 5,064,850 7,420,955 

รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (317,068) (1,171,008) (1,933,546) (3,421,622) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 373,881 494,148 3,131,304 3,999,333 
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 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

31 ธันวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 

ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม 

2563 

เพิ่มขึ้น                  

ระหวา่งงวด 

ลดลง                         

ระหวา่งงวด 

ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 

2564 

 (ตรวจสอบแลว้)    

เงินให้กู้ยืม:     

- บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 281,300 - - 281,300 

ดอกเบีย้ค้างรับ:     

- บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 49 4,379 (4,405) 23 

 281,349 4,379 (4,405) 281,323 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (14,839)   (14,813) 

เงินให้กูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 266,510   266,510 

 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯให้เงินกู้ยืมเงินแก่                                          

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั โดยจะให้เงินกูย้ืมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 290 ลา้นบาท เพื่อใช้สําหรับการเขา้

ลงทุนโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาหรือพื้นดิน เงินให้กูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียใน

อตัราเฉล่ียตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ บวกส่วนต่างท่ีกาํหนด และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียใหแ้ก่บริษทัฯ

ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน เงินให้กู ้ยืมน้ีมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินต้นทุกส้ินปี และชาํระคืน                                      

ใหเ้สร็จส้ินในปี 2577 

 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมัติให้บริษทัฯขยายกาํหนด

ระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ให้เสร็จส้ินในปี 2580 โดยจะเร่ิมชาํระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของ

เดือนธนัวาคม 2563 และบริษทั บางเขนชยั จาํกดั สามารถชาํระคืนเงินตน้ก่อนกาํหนดโดยจดัทาํหนงัสือ

มายงับริษทัฯล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัชาํระคืนเงินตน้ดงักล่าว 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้มืดงักล่าวจากบริษทัฯ ครบถว้นแลว้ 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับระหว่างบริษัทฯและบริษัทร่วม ณ วันท่ี                                         

30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ

ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 

ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม 

2563 

เพิ่มขึ้น                  

ระหวา่งงวด 

ลดลง                         

ระหวา่งงวด 

ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 

2564 

 (ตรวจสอบแลว้)    

เงินให้กู้ยืม:     

- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 3,000,000 - - 3,000,000 

ดอกเบีย้ค้างรับ:     

- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 221,229 79,033 - 300,262 

 3,221,229 79,033 - 3,300,262 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 และ 21 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้

บริษทัฯให้เงินกูย้ืมแก่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั โดยจะให้เงินกูย้ืมเป็นจาํนวนเงิน 2,000 ลา้นบาท 

และ 2,400 ลา้นบาท ตามลาํดบั และใหเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูก้บับริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ตามรายละเอียด

เง่ือนไขเดิมท่ีกําหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) เงินกู้ยืมน้ี                        

คิดดอกเบ้ียสําหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าบวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 

(MLR + margin) ต่อปี และสําหรับช่วงระยะเวลาท่ีโครงการเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อตัราดอกเบ้ีย

ดังกล่าวจะมีการปรับลดลง โดยให้ชาํระคืนเงินกู้ในอัตราเดียวกับอัตราการชําระคืนเงินกูข้องธนาคาร                                               

ผูใ้ห้สินเช่ือโครงการดังกล่าว ทั้งน้ี บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกัด จะชาํระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียจาก                               

เงินสดคงเหลือภายหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวของธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือ

ครบถว้นแลว้ 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ไดมี้การเบิกเงินกูย้มืดงักล่าวจากบริษทัฯ

แลว้เป็นจาํนวนเงิน 3,000 ลา้นบาท 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 17) 

     

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน       

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

- บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 22,216 21,716 - - 

- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น          

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

1,947 1,176 - - 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

16,810 16,417 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 179,176 31,905 - - 

- บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 208,551 230,480 - - 

- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 146 141 - - 

- บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 4,061 4,359 - - 

  432,907 306,194 - - 

      

เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

- บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 466 673 412 619 

- บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 55 1,510 - - 

- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น            

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

- 

 

21 

 

- 

 

- 

 

  521 2,204 412 619 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  433,428 308,398 412 619 

      

หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน                

(หมายเหตุ 13) 

 

    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย 26,430 25,161 - - 

- บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 92,171 88,372 92,171 88,372 

- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 104,678 105,941 - - 

  223,279 219,474 92,171 88,372 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (14,305) (12,350) (10,844) (8,969) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั,                                

สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

208,974 207,124 81,327 79,403 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินประกันผลงาน - บริษัทที่เก่ียวข้องกัน      

- บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 724 724 - - 

      

หนี้สินระยะยาวอ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน                       

(หมายเหตุ 21) 

     

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูถ้ือหุ้น

รายหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

320,406 309,857 - - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 35.4 32.3 26.1 23.4 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.3 2.3 1.8 2.3 

รวม 37.7 34.6 27.9 25.7 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 72.8 64.2 54.4 45.9 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4.6 2.9 3.6 2.7 

รวม 77.4 67.1 58.0 48.6 
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินสด 1,004 745 130 177 

เงินฝากธนาคาร 6,364,952 8,898,326 3,723,369 6,094,960 

รวม 6,365,956 8,899,071 3,723,499 6,095,137 

 บริษัทย่อยได้จํานําและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี                                           

30 มิถุนายน 2564 เป็นจาํนวนประมาณ 1,123 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1,150 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้หกู้ ้                                   

เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยสามารถถอนเงินฝากในบญัชีธนาคารเพื่อนาํไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

ตามปกติไดต้ามวตัถุประสงคข์องแต่ละบญัชี 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 675,836 146,997 35,412 33,884 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 716,221 717,249 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 198,245 184,406 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,475 - - - 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65,000 5,000 65,000 5,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 81 788 43 100 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,704,858 1,054,440 100,455 38,984 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ยอดลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนเป็นยอดท่ียงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 

5. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 

 บริษทัย่อยไดจ้าํนาํและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 เป็นจาํนวน 460 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 460 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารผูใ้ห้กูเ้พื่อเป็นหลกัทรัพย ์                                                    

คํ้าประกนัหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารและเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัดงักล่าว

ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้เพื่อกนัไวเ้ป็น                                              

เงินสํารองสําหรับจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืม ในกรณีท่ีบริษทัย่อยไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้หรือ

ดอกเบ้ียไดต้รงตามงวดท่ีครบกาํหนดชาํระ 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

ของเงินลงทุน 

 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                

รับในระหว่างงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย                            

เอนเนอร์จี จาํกดั 

6,606,750 6,606,750 61.33 61.33 9,930,914 9,930,914 (424,171) (416,067) 9,506,743 9,514,847 81,043 202,607 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 234,250 234,250 100 100 527,062 527,062 - - 527,062 527,062 11,712 9,370 

บริษทั บางปะอิน                                     

โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

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

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จาํกดั (1) 5,750 5,750 100 100 5,750 5,750 - - 5,750 5,750 - - 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั (1) 250 250 100 100 250 250 - - 250 250 - - 

บริษทั วิส โซลิส จาํกดั (1) 250 250 100 100 250 250 - - 250 250 - - 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดั (1) 250 250 100 100 250 250 - - 250 250 - - 

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จาํกดั (1) 250 250 100 100 250 250 - - 250 250 - - 

รวม     12,638,040 12,638,040 (424,171) (416,067) 12,213,869 12,221,973 286,163 396,593 

(1)  ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจการคา้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7.     เงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 รายละเอียดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งขึ้นใน 

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั นครราชสีมา  

   โซล่าร์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 85,388 85,388 176,528 168,401 

บริษทั เชียงราย   

   โซล่าร์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 107,551 107,551 192,892 188,427 

รวม     192,939 192,939 369,420 356,828 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งขึ้นใน 

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                

รับในระหว่างงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

   30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั 

นครราชสีมา  

   โซล่าร์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

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

บริษทั เชียงราย   

   โซล่าร์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ไทย 30 30 107,551 107,551 (14,625) (6,750) 92,926 100,801 10,500 8,100 

รวม     192,939 192,939 (17,550) (9,675) 175,389 183,264 10,500 14,700 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จํากดั 

 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) กบับริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั และ        

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน โดยบริษัทฯตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนท่ีระบุไว้ในสัญญา                  

(ร้อยละ 30) รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 12.6 ลา้นบาท กรณีท่ีบริษทัดงักล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบเป็น

ระยะเวลานานติดต่อกนัตามเง่ือนไขของสัญญา 

 บริษทัฯไดน้าํใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั ไปจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพย์

ค ํ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 

 บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จํากดั 

 บริษทัฯไดน้ําใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั ไปจาํนาํไวก้ับธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพย ์            

คํ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวท่ีมีต่อธนาคาร 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งขึ้นใน  มูลค่าตามบญัชี  

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุนของเงินลงทุน 

   

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ไซยะบุรี    

พาวเวอร์ จาํกดั
(1)

 

ผลิตและจาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

42.5 37.5 14,114,236 12,340,965 13,412,474 11,585,926 

บริษทั หลวงพระบาง 

พาวเวอร์ จาํกดั
(1) 

ผลิตและจาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

42.0 42.0 2,183,614 

 

 

12,825 

 

 

2,183,385 

 

 

12,825 

 

 

     16,297,850 12,353,790 15,595,859 11,598,751 

(1) ไม่มีมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากหุ้นของบริษทัดงักล่าวไม่ไดท้าํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัขยายการ

ลงทุนโดยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั จาํนวน 134,305,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

5.0 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั จากบริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว มูลค่ารวมประมาณ 

1,826.55 ลา้นบาท ซ่ึงจะทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั เพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 42.5 ทั้งน้ี บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้สามญัและชาํระค่าหุ้นดงักล่าวเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 บริษทัฯอยู่ระหว่างการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาของบริษทั                                    

ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ณ วนัท่ีซ้ือ  

 บริษัทฯได้นําใบหุ้นทั้ งหมดของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัดไปจํานําไว้กับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ท่ีมีต่อกลุ่มธนาคารดงักล่าว 

 บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2563 ได้มีมติอนุมติัเขา้ซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกดั จากบริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว ตามนโยบายขยายการลงทุน

ในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุน                                             

จดทะเบียนของบริษทัร่วมดงักล่าว คิดเป็นจาํนวนหุ้น 1,743,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 0.42 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 12.8 ลา้นบาท โดยไดด้าํเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 

 ต่อมาท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัร่วมจากเดิม

มูลค่าหุ้นละ 2,000 กีบ หรือเทียบเท่า 7.711 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ส่งผลให้บริษทัร่วมมีจาํนวน                              

หุ้นสามญัเร่ิมแรกเปล่ียนแปลงจาก 4,150,000 หุ้น เป็น 3,200,000 หุ้น ดงันั้นจาํนวนหุ้นสามญัจดทะเบียน                                         

ท่ีบริษทัฯถือจึงเปล่ียนแปลงจาก 1,743,000 หุน้ เป็น 1,344,000 หุน้ 

 ในเดือนมกราคม 2564 บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกัด เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากบริษทัฯเป็น

จาํนวน 2,170.56 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวร้อยละ 42 โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระ

ค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 

9. สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 13,203,679 13,203,679 

หกั: สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่ายสะสม (4,740,177) (4,479,535) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ 8,463,502 8,724,144 

   

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ ประกอบดว้ย   

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,995,728 4,126,196 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,467,774 4,597,948 

รวม 8,463,502 8,724,144 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงเหลือของตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

เป็นของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินของบริษทัยอ่ย 

11. สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน้ําภายใต้สัญญาสัมปทาน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 18,082,605 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (508,681) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 17,573,924 

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 8,919,434 66,600 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 17,340 3,448 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

   ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (21) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (239,326) (5,970) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 8,697,427 64,078 

 บริษัท บางเขนชัย จํากัด ได้จดจํานองท่ีดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่าสุทธิ                                    

ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จาํนวนประมาณ 544 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 564 ลา้นบาท)                            

ไวก้บัธนาคารผูใ้หกู้ ้เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จาํกดั ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรของโครงการ

โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จาํนวน 7,665 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

2563: 7,860 ลา้นบาท)ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารผูใ้หกู้เ้พื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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13. สัญญาเช่า 

13.1  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 386,222 126,819 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด  20,561 - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (19,537) (11,979) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 387,246 114,840 

13.2  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่า สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 394,153 128,067 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 20,561 - 

การเพิ่มขึ้นของดอกเบ้ีย 4,615 1,276 

จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า (20,402) (12,867) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 1,628 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 400,555 116,476 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 31,099 22,987 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

   ภายในหน่ึงปี 369,456 93,489 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ สําหรับงวด                           

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 74,947 39,410 

ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 824 579 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (5,650) (3,060) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 70,121 36,929 

15. วงเงินสินเช่ือ 

 ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีวงเ งินสินเ ช่ือกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศจํานวนเ งิน                      

7,700 ลา้นบาท โดยบริษทัฯยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกัด มีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ                                 

แห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยบริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั ยงัไม่ไดมี้การเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

 ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของวงเงินสินเช่ือดังกล่าว กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด

เช่นเดียวกบัเง่ือนไขและขอ้กาํหนดของหุ้นกูห้รือหน้ีท่ีมีกบัสถาบนัการเงินอ่ืนของกลุ่มบริษทัและปฏิบติั

ตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นรูปแบบตัว๋สัญญาใช้เงินกบั

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง กาํหนดระยะเวลา 90 วนั จาํนวนเงิน 1,800 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 1.54 ต่อปีนับจากวนัท่ีออกตัว๋ ซ่ึงบริษทัฯมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้สําหรับจ่ายชาํระค่าหุ้นสามัญของ

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั  

ตัว๋สัญญาใช้เงินดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของวงเงินสินเช่ือ (ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 15) 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 432,907 306,194 - - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 184,466 108,106 - - 

เจา้หน้ีค่าโครงการ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6 525 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 521 2,204 412 619 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,751 16,804 9,260 11,289 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 62,304 29,369 43,365 18,157 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินคา้งจ่าย 155,732 156,798 24,591 19,538 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 848,687 620,000 77,628 49,603 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้ืมระยะยาว 5,907,582 6,182,393 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (538,565) (544,789) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,369,017 5,637,604 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 6,224,514 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (276,787) 

 5,947,727 

หกั: ตน้ทุนการทาํรายการ (40,145) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 5,907,582 
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 บริษัท บางเขนชัย จํากดั 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั บางเขนชยั จาํกดั บริษทัดงักล่าวตอ้งปฏิบติั

ตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น เป็นต้น              

วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน การจาํนาํและการโอนสิทธิ

เรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัดงักล่าว 

 บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จาํกัด บริษทั

ดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการดาํรงอตัราส่วน

หน้ีสินเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดย

การจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน เคร่ืองจกัรของบริษทัดงักล่าว การจาํนาํและการโอนสิทธิ

เรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัดงักล่าว การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกนัภยัของโครงการ และการโอนสิทธิและภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ และอ่ืนๆ

ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้ 

19. หุ้นกู้  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หุน้กู ้ 23,828,719 24,323,044 10,489,812 10,492,951 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,000,000) (4,999,362) - (3,999,362) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 22,828,719 19,323,682 10,489,812 6,493,589 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 24,400,000 10,500,000 

บวก: ออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 4,000,000 4,000,000 

หกั: จ่ายคืนหุน้กูร้ะหวา่งงวด (4,500,000) (4,000,000) 

 23,900,000 10,500,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (71,281) (10,188) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 23,828,719 10,489,812 
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ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั ไดจ่้ายคืนหุ้นกูว้งเงิน 3,200 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 500 

ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี โดยเป็นการทยอยจ่ายคืนหุน้กูต้ามกาํหนดชาํระ 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2564 ดงัน้ี 

ก) ชุดท่ี 1 จาํนวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 ลา้นบาท โดยมี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.74 ต่อปี และมีอาย ุ3 ปีจากนบัวนัท่ีออกหุน้กู ้ 

ข) ชุดท่ี 2 จาํนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยมี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.45 ต่อปี และมีอาย ุ5 ปีจากนบัวนัท่ีออกหุน้กู ้ 

ค) ชุดท่ี 3 จาํนวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 ลา้นบาท โดย

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.02 ต่อปี และมีอายุ 7 ปี นับจากวนัท่ีออกหุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอน                            

หุน้กูก่้อนครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัฯไดจ่้ายคืนหุ้นกูว้งเงิน 4,000 ลา้นบาท ซ่ึงมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู ้

โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.56 ต่อปี โดยเป็นการจ่ายคืนหุน้กูต้ามกาํหนดชาํระ 

หุ้นกู้ของบริษัทฯทั้ งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทน                

ผูถื้อหุน้กู ้ยกเวน้หุน้กูท่ี้ออกเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 จาํนวนรวม 2,500 ลา้นบาท ท่ีไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

ส่วนหุ้นกูข้องบริษทัย่อยทั้งหมดเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทน                            

ผูถื้อหุน้กู ้โดยกลุ่มบริษทัจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้  

ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดบางประการ เช่น 

กลุ่มบริษทัจะไม่ขาย จาํหน่าย จ่าย หรือโอน สินทรัพยท์ั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัท่ีใช้ในการประกอบ

ธุรกิจของกลุ่มบริษทั เว้นแต่จะเข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการดํารง

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์                                        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 83,123 50,634 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 9,220 5,756 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์                               

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 92,343 56,390 
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21. หนีสิ้นระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 หน้ีสินระยะยาวอ่ืนเป็นเงินท่ีบริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกัด ได้รับจากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินของ

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีภาระผูกพนั                                

ท่ีจะตอ้งชาํระคืนในปี 2565 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั ไดบ้นัทึก

หน้ีสินระยะยาวตามมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายคืน โดยใชอ้ตัราคิดลดอา้งอิงกบัอตัราตน้ทุน

ทางการเงินของบริษทัดงักล่าว และบนัทึกหักจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินดงักล่าว ทั้งน้ี 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินดงักล่าวจะเพิ่มขึ้นในแต่ละงวดตามเวลาท่ีผ่านไป ซ่ึงบริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั 

จะรับรู้การเพิ่มขึ้นดงักล่าวเป็นตน้ทนุทางการเงิน 

22. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย                   

ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินได้ระหว่างกาลของบริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกัด คาํนวณจากกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้คูณด้วย                            

อตัราภาษีท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมดาํเนินการขายไฟฟ้า                   

ช่วงต้น (วนัท่ี 26 มีนาคม 2554) จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้ างึม 2 โดย         

บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินการขายไฟฟ้า

ช่วงตน้ สาํหรับปีปัจจุบนับริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั เสียภาษีในอตัราร้อยละ 3 และเปล่ียนเป็นอตัราร้อยละ 4 

ในเดือนเมษายน 2564 ตามท่ีกาํหนดในสัญญาสัมปทาน ซ่ึงผลขาดทุนทางภาษีของบริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 

จาํกดั สามารถยกไปใชเ้ป็นเครดิตภาษีเงินได ้5 ปี 

23. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับการลงทุนใน

กิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์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 
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 โดยบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั บางเขนชยั จาํกดั ทั้งหมดอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ 

สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ                        

ท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้ นและได้รับ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติซ่ึงมี

กาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษ ี

 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จาํกดั ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ า ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1565(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 

18 พฤษภาคม 2554 ภายใต้เง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้น                                        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 23 มิถุนายน 2556) และตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 

1132(2)/2558 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึง

การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม                                       

เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560) 

 สําหรับบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1565(2)/2554 ของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จาํกดั บริษทั

ดงักล่าวไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแลว้นับจากวนัท่ีครบ

กาํหนด (วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564) 

24. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 ไดใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 690 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 690 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 6 บาท บริษทัฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จาํนวน 4,140 บาท และบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 ทั้งน้ี ใบสําคญัแสดงสิทธิ CKP-W1 ครบกาํหนดอายุเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ีใชสิ้ทธิ                                    

คร้ังสุดทา้ย โดยมีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหมดอายไุปเป็นจาํนวน 1,111,148,462 หน่วย 

25. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  
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26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯคือประธานกรรมการบริหาร ทั้งน้ี เกณฑก์ารวดัมูลค่าของกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของ

ส่วนงานดาํเนินงานเป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

 บริษทัฯดาํเนินกิจการในด้านการลงทุนในบริษทัอ่ืน และดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจรอง คือ        

การให้บริการคาํปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า ส่วนบริษทัย่อยดาํเนินกิจการใน

ส่วนงานทางธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้า 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจหลกัตามประเภท

โครงการโรงไฟฟ้าทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ไดแ้ก่ (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลงันํ้ า (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์และ (3) การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์                                                

สองแห่ง คือ ในประเทศไทย (ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานความร้อน) และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผลิตไฟฟ้าจากพลงันํ้ า) ซ่ึงดาํเนินงานโดยบริษทัย่อยของบริษทั เซาท์อีสท์ 

เอเซีย เอนเนอร์จี จาํกดั  

 ส่วนหน่วยธุรกิจดา้นการลงทุนและการใหบ้ริการคาํปรึกษาไดมี้การรวมเป็นส่วนงานการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 

 รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า

จากพลงันํ้า 

ส่วนงาน 

ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า

จากพลงังาน                   

ความร้อน 

การดาํเนินงาน            

อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

วันท่ี 30 มิถนุายน 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้               

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 956 393  46 36 1,104 1,242 74 40 2,180 1,711 - - 2,180 1,711 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - 51 49 51 49 (51) (49) - - 

รวมรายได้ 956 393 46 36 1,104 1,242 125 89 2,231 1,760 (51) (49) 2,180 1,711 

                

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 263 262 11 10 106 106 9 10 389 388   389 388 

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 312 (186) 24 15 152 213 29 - 517 42   517 42 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:               

รายไดอ่ื้น             115 120 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน                   

ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั             

13 11 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จาก                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม             

518 (99) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (267) (243) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             (16) 6 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             880 (163) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า

จากพลงันํ้า 

ส่วนงาน 

ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า

จากพลงังาน                   

ความร้อน 

การดาํเนินงาน            

อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

วันท่ี 30 มิถนุายน 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้               

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,715 769 98 75 2,207 2,422 145 82 4,165 3,348 - - 4,165 3,348 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - 102 98 102 98 (102) (98) - - 

รวมรายได้ 1,715 769 98 75 2,207 2,422 247 180 4,267 3,446 (102) (98) 4,165 3,348 

                

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 522 524 22 20 211 212 22 19 777 775   777 775 

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 496 (349) 53 33 339 401 50 1 938 86   938 86 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:               

รายไดอ่ื้น             231 245 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 

   ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั         

  

  

23 22 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จาก 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม         

  

  

476 (439) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (529) (497) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             (24) 12 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             1,115 (571) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

28 

27. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

(บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลจาก                

ผลการดาํเนินงานปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                      

เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 244 0.030 

  244 0.030 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 285 0.035 

  285 0.035 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาจา้งเหมางานติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าและสัญญาซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานผลิตไฟฟ้าสําหรับโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง

บนหลงัคาและพื้นดินกบับริษทัอ่ืน เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 1.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1.3 ลา้น

บาท) 

28.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการ สัญญาอ่ืน ๆ และภาระผูกพนัอ่ืน

ดงัต่อไปน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากสัญญาท่ีปรึกษา และบริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงิน 1.8 ล้านบาทต่อเดือน                              

(31 ธนัวาคม 2563: 0.2 ลา้นบาท และ 1.4 ลา้นบาทต่อเดือน)  

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการสนบัสนุนทางการเงินแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหน่ึงแห่งตามเง่ือนไข                                 

ท่ีระบุไวใ้นสัญญา (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7) 

ค) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาท่ีปรึกษา บริหารงานและบริการอ่ืนๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ

บริษัทอ่ืนเป็นจํานวนเงินรวม 11.1 ล้านบาท และ 0.4 ล้านบาทต่อเดือน (31 ธันวาคม 2563: 12.7                                      

ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นบาทต่อเดือน) 

ง) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 กบักิจการ 

ท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้ างึม 2 ตามอัตรา

ค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับเพิ่มขึ้ นปีละคร้ังตามอัตราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2564 มีค่าบริการ                                              

คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 9.7 ลา้นบาทต่อเดือน (2563: 9.4 ลา้นบาทต่อเดือน) 
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จ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญางานบาํรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 กบั

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ตามอตัรา

ค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับปีละคร้ัง ตามอัตราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2564 มีค่าบริการคิดเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน (2563: 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา                                 

ต่อเดือน) 

ฉ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาให้บริการปรึกษางานปฏิบติัการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาทต่อปี 

ช) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ให้แก่รัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมดาํเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้นจนถึงวนัท่ี

ส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 โดยคาํนวณจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าคูณด้วย

อตัราค่าตอบแทนสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้า 

ซ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจากสัญญาซ่อมบาํรุงใหญ่โรงไฟฟ้าโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 จนถึงเดือนธันวาคม 2569 ตามอตัราค่าบริการซ่ึงจะมีการปรับปีละคร้ังตามอตัรา                                               

ท่ีกําหนดไว้ในสัญญา โดยปี 2564 มีค่าบริการคิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 3.8 ล้านบาทต่อเดือน                      

(2563: 3.7 ลา้นบาทต่อเดือน)  

ฌ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าผ่านสาย ให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 โดย

คาํนวณจากพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัย่อยขายผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงคูณด้วยอตัราค่าผ่านสายใน                

แต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่ือมต่อและผา่นสาย 

ญ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั้ งสองแห่งกับบริษัท                                      

แห่งหน่ึงในการจ่ายค่าบริการเป็นจํานวนเงิน 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส เร่ิมตั้ งแต่                                      

ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2557 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2569 และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส 

เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2560 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2572 ตามลาํดบั โดยค่าบริการรายไตรมาส

ดงักล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นปีละคร้ังตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

ฎ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) จาํนวน                        

สองสญัญา สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งของบริษทัย่อยตามจาํนวนและ

ราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะส้ินสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2581 และ                 

ในเดือนพฤษภาคม 2585 ตามลาํดบั 

ฏ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง จํานวน                

สองสัญญาสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทั้งสองแห่งของบริษทัย่อยตามจาํนวนและ

ราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญาดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 1 ปี 
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ฐ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนักับบริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาบาํรุงรักษากังหันไอนํ้ าสําหรับโครงการ

โรงไฟฟ้าแห่งหน่ึง ถึงปี 2574 เป็นจาํนวนเงินรวม 1.3 ลา้นยโูร (31 ธนัวาคม 2563: 1.6 ลา้นยโูร) 

ฑ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพันตามบันทึกข้อตกลงเพื่อชําระเงินค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันนํ้ าท่วมในนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอินกับบริษัทท่ี เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นจํานวนเงินรวม 5.7 ล้านบาท                                     

(31 ธนัวาคม 2563: 6.2 ลา้นบาท) 

ฒ) บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากสัญญาจา้งดาํเนินงานและบาํรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

เป็นจาํนวนเงิน 18.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 21.9 ลา้นบาท) 

28.3 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อยจาํนวน 25 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2563: 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัการปฏิบติั

ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และจาํนวน 459 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2563: 459 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การเช่าท่ีดินเพื่อวางท่อก๊าซ และ                                        

การไดรั้บอนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดสินทรัพยสุ์ทธิจากหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์างการเงินสุทธิจากหน้ีสิน 

สกุลเงิน งบการเงินรวม อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 7.1 2.5 32.0533 30.0371 

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ได้แก่ เจ้าหน้ีการค้า                    

และเจ้าหน้ีอ่ืน จดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น ส่วนเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่                    

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและ

หุน้กูมี้อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ีบริษทัย่อยไดบ้นัทึก

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามมลูค่ายติุธรรมแลว้ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21) 

30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564  
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