
 

 

 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิCนสุดวนัทีE 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีH 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ

เปลีHยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิMนสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ                                        

ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ 

“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึH งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล                              

ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีMตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีH 34 เรืHอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                                                    

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีHยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรืHอง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซึH งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืHน 

การสอบทานนีM มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชืHอมัHนวา่จะพบเรืHองทีHมีนยัสาํคญัทัMงหมดซึHงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัMนขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีHสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิHงทีHเป็นเหตุใหเ้ชืHอวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึMนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัทีH 34 เรืHอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

วไิล สุนทรวาณี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7356 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2565 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4 6,974,337            7,082,267            4,231,965            4,036,305            

ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อ ืBน 2, 3 1,763,297            1,557,277            227,007               168,526               

ลกูหนี@ตามสัญญาเชา่เงนิทนุ - กจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั, 

   ทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 2 657,877               547,661               -                        -                        

อะไหลแ่ละวัสดคุงเหลอื 68,356                67,771                -                        -                        

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกบ่ริษทัยอ่ยและดอกเบี@ยคา้งรับ

   ทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 2 -                        -                        15,393                15,417                

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอืBน 1,523                  1,523                  1,424                  1,424                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน 446,101               455,343               357,734               355,887               

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 9,911,491            9,711,842            4,833,523            4,577,559            

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีBมีภาระผกูพนัระยะยาว 4 459,696               459,680               -                        -                        

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกบ่ริษทัยอ่ยและดอกเบี@ยคา้งรับ

   - สุทธิจากส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 2 -                        -                        251,140               251,140               

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกบ่ริษทัร่วมและดอกเบี@ยคา้งรับ 2 3,331,020            3,292,545            3,331,020            3,292,545            

ลกูหนี@ตามสัญญาเชา่เงนิทนุ - กจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั,

   สุทธิจากส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 2 3,545,465            3,573,827            -                        -                        

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -                        -                        12,195,635          12,195,635          

เงนิลงทนุในกจิการทีBควบคมุร่วมกนั 6 374,607               364,733               158,964               158,964               

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 7 17,356,863          17,210,372          16,099,859          16,099,859          

สิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยไฟฟ้า - ส่วนของ

   ผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 8 3,800,027            3,865,260            -                        -                        

สิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยไฟฟ้า - ส่วนของ

   ผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 8 4,272,512            4,337,600            -                        -                        

ตน้ทนุโครงการระหว่างกอ่สร้าง 763                     499                     -                        -                        

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ํ@าภายใตสั้ญญาสัมปทาน 9 16,803,877          17,056,812          -                        -                        

ทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 10 8,373,249            8,490,749            59,709                62,331                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 367,070               376,461               104,104               107,670               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 63,838                66,578                34,530                35,996                

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 5,913                  2,416                  -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืBน 165,225               167,973               5,957                  5,318                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 58,920,125          59,265,505          32,240,918          32,209,458          

รวมสินทรัพย์ 68,831,616          68,977,347          37,074,441          36,787,017          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หน ีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ีFสินหมนุเวยีน

เจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน 2, 11 1,229,923            926,728               175,813               60,545                

ส่วนของเงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 12 478,097               499,784               -                        -                        

หุน้ก ูท้ ีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 13 1,799,642            1,499,508            999,642               999,508               

ส่วนของหนี@สินตามสัญญาเชา่ทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 30,317                31,609                22,166                22,696                

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 12,301                21,831                -                        -                        

เงนิประกนัผลงาน 1,530                  1,530                  -                        -                        

หนี@สินระยะยาวอืBน - กจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 2 337,079               331,506               -                        -                        

หนี@สินหมุนเวียนอืBน 92,672                81,489                6,799                  17,608                

รวมหน ีFสินหมนุเวยีน 3,981,561            3,393,985            1,204,420            1,100,357            

หน ีFสินไม่หมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิจาก

   ส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 12 5,142,689            5,141,805            -                        -                        

หุน้ก ู ้- สุทธิจากส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 13 23,041,756          23,837,267          11,490,036          11,489,458          

หนี@สินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วนทีB

   ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 357,659               364,114               84,190                87,144                

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 106,590               101,475               65,407                62,146                

ประมาณการหนี@สินสาํหรับการรื@อถอน 8,700                  8,635                  -                        -                        

รวมหน ีFสินไม่หมนุเวยีน 28,657,394          29,453,296          11,639,633          11,638,748          

รวมหน ีFสิน 32,638,955          32,847,281          12,844,053          12,739,105          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามัญ  9,240,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 9,240,000            9,240,000            9,240,000            9,240,000            

   ทนุออกจาํหนา่ยและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามัญ 8,129,382,729 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 8,129,383            8,129,383            8,129,383            8,129,383            

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 13,319,246          13,319,246          13,319,246          13,319,246          

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 210,711               210,711               210,711               210,711               

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 3,675,391            3,636,665            2,571,048            2,388,572            

องคป์ระกอบอืBนของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ (302,909)             (462,249)             -                        -                        

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 25,031,822          24,833,756          24,230,388          24,047,912          

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 11,160,839          11,296,310          -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,192,661          36,130,066          24,230,388          24,047,912          

รวมหน ีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 68,831,616          68,977,347          37,074,441          36,787,017          

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

กรรมการ

นายธนวัฒน ์ตรีวิศวเวทย์

นายวรพจน ์อชุไุพบลูยว์งศ์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ํ@า 2,308,442           1,881,655           -                        -                        

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงนิส่วนเพิBมราคารับซ ื@อไฟฟ้า 30,929                32,686                -                        -                        

รายไดค้า่บริหารโครงการ 2 76,755                71,155                135,490              120,348              

รายไดเ้งนิปันผล 2, 5 -                        -                        205,120              205,120              

รายไดอ้ ืBน

   รายไดด้อกเบี@ย 2 125,660              113,999              43,575                45,674                

   กาํไรจากอตัราแลกเปลีBยน 767                    10,802                7                       2                       

   อืBน ๆ 2 1,224                 1,528                 2,984                 2,771                 

รวมรายได้ 2,543,777           2,111,825           387,176              373,915              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย

   ตน้ทนุขายไฟฟ้าและไอน ํ@า 2 1,932,290           1,308,207           -                        -                        

   คา่สิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยไฟฟ้าตดัจาํหนา่ย 130,321              130,321              -                        -                        

ตน้ทนุบริหารโครงการ 24,965                21,599                49,825                43,674                

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 114,742              114,570              55,179                55,898                

รวมค่าใช้จ่าย 2,202,318           1,574,697           105,004              99,572                

กาํไรจากการดําเนนิงาน 341,459              537,128              282,172              274,343              

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในกจิการทีBควบคมุร่วมกนั 9,874                 9,767                 -                        -                        

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม (12,849)              (42,004)              -                        -                        

ตน้ทนุทางการเงนิ (266,986)             (262,005)             (99,696)              (83,546)              

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 71,498                242,886              182,476              190,797              

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (9,044)                (7,941)                -                        -                        

กาํไรสําหรับงวด 62,454                234,945              182,476              190,797              

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAน:

รายการที'จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนจากบริษทัร่วม 159,340              (317,848)             -                        -                        

รายการทีBจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 159,340              (317,848)             -                        -                        

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 221,794              (82,903)              182,476              190,797              

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 38,726                114,599              182,476              190,797              

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 23,728                120,346              

62,454                234,945              

-                        -                        

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 198,066              (203,249)             182,476              190,797              

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 23,728                120,346              

221,794              (82,903)              

-                        -                        

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุน้ขั@นพื@นฐาน

   กาํไรส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.005 0.014 0.022 0.023

   จาํนวนหุน้สามัญถวัเฉลีBยถว่งน ํ@าหนกั (หุน้) 8,129,382,729     8,129,382,729     8,129,382,729     8,129,382,729     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

รายการอืBน

ของการเปลีBยนแปลง กาํไรขาดทนุ

ทีBเกดิจากผ ูถ้อืหุน้ เบด็เสร็จอืBน

ส่วนเกนิทนุจาก รวม ส่วนของผ ูม้ี

การเปลีBยนแปลง ส่วนแบง่กาํไรขาดทนุ องคป์ระกอบอืBน รวม ส่วนไดเ้สียทีBไม่มี

ทนุเรือนหุน้ทีBออก ส่วนเกนิมูลคา่ จัดสรรแลว้ - สัดส่วนการถอืหุน้ เบด็เสร็จอืBน ของส่วนของ ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ อาํนาจควบคมุ รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามัญ  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ในบริษทัยอ่ย จากบริษทัร่วม ผ ูถ้อืหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

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

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

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (317,848)                        (317,848)                 (317,848)                 -                            (317,848)                 

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

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุ

   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงนิปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                                   -                            -                            (159,199)                 (159,199)                 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2565 8,129,383               13,319,246              210,711                  3,636,665               151,860                  (614,109)                        (462,249)                 24,833,756              11,296,310              36,130,066              

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            38,726                    -                            -                                   -                            38,726                    23,728                    62,454                    

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            159,340                         159,340                  159,340                  -                            159,340                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            38,726                    -                            159,340                         159,340                  198,066                  23,728                    221,794                  

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุ

   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงนิปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                                   -                            -                            (159,199)                 (159,199)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565 8,129,383               13,319,246              210,711                  3,675,391               151,860                  (454,769)                        (302,909)                 25,031,822              11,160,839              36,192,661              

-                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืBนส่วนของผ ูถ้อืหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

ทนุเรือนหุน้ทีBออก ส่วนเกนิมูลคา่ จัดสรรแลว้ - รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามัญ  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                            190,797                   190,797                   

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                          -                          -                            -                            -                            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                            190,797                   190,797                   

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

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2565 8,129,383              13,319,246            210,711                   2,388,572                24,047,912              

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                            182,476                   182,476                   

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                          -                          -                            -                            -                            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                            182,476                   182,476                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565 8,129,383              13,319,246            210,711                   2,571,048                24,230,388              

-                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษ ี 71,498                 242,886               182,476               190,797               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย) 

   จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   คา่เสืBอมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 388,117               386,327               10,903                 10,434                 

   คา่สิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยไฟฟ้าตดัจาํหนา่ย 130,321               130,321               -                         -                         

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในกจิการทีBควบคมุร่วมกนั (9,874)                 (9,767)                 -                         -                         

   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 12,849                 42,004                 -                         -                         

   กาํไรจากการจาํหนา่ยอปุกรณ์ (100)                    (547)                    (25)                      (13)                      

   กาํไรจากอตัราแลกเปลีBยนทีBยงัไม่เกดิขึ@นจริง (4,786)                 (7,268)                 -                         -                         

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,115                   4,651                   3,261                   2,878                   

   ประมาณการหนี@สินสาํหรับการรื@อถอน 65                       62                       -                         -                         

   รายไดเ้งนิปันผล -                         -                         (205,120)              (205,120)              

   รายไดด้อกเบี@ย (122,410)              (108,450)              (40,578)                (41,497)                

   คา่ใชจ้่ายดอกเบี@ย 256,372               252,994               96,205                 80,218                 

   ตดัจาํหนา่ยคา่ธรรมเนยีมจากการปรับลดอตัราดอกเบี@ยและคา่ใชจ้่ายในการออกหุน้ก ู้ 5,606                   6,114                   712                     739                     

กาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลีBยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี@สินดาํเนนิงาน 732,773               939,327               47,834                 38,436                 

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิBมขึ@น) ลดลง

   ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อ ืBน (201,734)              (452,802)              (46,744)                (36,764)                

   อะไหลแ่ละวัสดคุงเหลอื (585)                    (1,510)                 -                         -                         

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน 9,538                   (21,935)                (1,551)                 (32,544)                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืBน (923)                    484                     (639)                    (1,338)                 

หนี@สินดาํเนนิงานเพิBมขึ@น (ลดลง)

   เจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน 169,226               94,896                 21,096                 11,867                 

   เงนิประกนัผลงาน -                         292                     -                         -                         

   หนี@สินหมุนเวียนอืBน 11,183                 (6,141)                 (10,809)                (6,386)                 

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 719,478               552,611               9,187                   (26,729)                

   จ่ายภาษเีงนิได้ (6,819)                 (1,190)                 (405)                    (407)                    

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 712,659               551,421               8,782                   (27,136)                

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีBมีภาระผกูพนัระยะยาวเพิBมขึ@น (16)                      (32)                      -                         -                         

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอืBนเพิBมขึ@น -                         (500,000)              -                         (500,000)              

เงนิลงทนุในบริษทัร่วมเพิBมขึ@น -                         (2,170,560)           -                         (2,170,560)           

ตน้ทนุโครงการระหว่างกอ่สร้างเพิBมขึ@น (264)                    -                         -                         -                         

อาคารและอปุกรณ์เพิBมขึ@น (3,152)                 (9,964)                 (633)                    (3,007)                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิBมขึ@น (1,206)                 (568)                    (1,206)                 (568)                    

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยอปุกรณ์ 75                       555                     -                         -                         

เงนิสดรับจากดอกเบี@ย -                         -                         2,126                   2,223                   

เงนิสดรับจากเงนิปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         193,408               193,408               

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ (4,563)                 (2,680,569)           193,695               (2,478,504)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลง (21,785)                (22,699)                -                         -                         

ชาํระคนืเงนิตน้ของหนี@สินตามสัญญาเชา่ (8,517)                 (7,933)                 (6,234)                 (5,811)                 

จ่ายดอกเบี@ยจากหนี@สินตามสัญญาเชา่ (2,423)                 (2,271)                 (583)                    (648)                    

ชาํระคนืหุน้ก ู้ (500,000)              (500,000)              -                         -                         

จ่ายดอกเบี@ย (181,662)              (202,998)              -                         -                         

เงนิปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (104,143)              (104,143)              -                         -                         

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (818,530)              (840,044)              (6,817)                 (6,459)                 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีAยนในเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,504                   5,047                   -                         -                         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิAมขึFน (ลดลง) สุทธ ิ (107,930)              (2,964,145)           195,660               (2,512,099)           

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 7,082,267             8,899,071             4,036,305             6,095,137             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 6,974,337             5,934,926             4,231,965             3,583,038             

-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิAมเติม

รายการทีBไม่ใชเ่งนิสด 

   อปุกรณ์เพิBมขึ@นจากเจ้าหนี@อ ืBน -                         3,577                   -                         -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิBมขึ@นจากหนี@สินตามสัญญาเชา่ 2,750                   1,436                   2,750                   -                         

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิBมขึ@นจากเจ้าหนี@อ ืBน -                         11                       -                         11                       

   ลกูหนี@อ ืBนจากการขายอปุกรณ์เพิBมขึ@น 25                       13                       25                       13                       

   เงนิปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         11,712                 11,712                 

   เงนิปันผลคา้งจ่ายของบริษทัยอ่ย 55,056                 55,056                 -                         -                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิCนสุดวนัทีD 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทัDวไป 
1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี; จดัทาํขึ;นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีC 34 เรืCอง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล      
โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน                                    
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีCยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลนี; จดัทาํขึ;นเพืCอใหข้อ้มูลเพิCมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีCนาํเสนอครั; งล่าสุด ดงันั;น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกีCยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพืCอไม่ให้
ขอ้มูลทีCนาํเสนอซํ; าซอ้นกบัขอ้มูลทีCไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี;ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีCบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี;  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 
 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี; จดัทาํขึ;นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ;นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ;นสุดวนัทีC 
31 ธนัวาคม 2564  และไม่มีการเปลีCยนแปลงโครงสร้างเกีCยวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.3 นโยบายการบัญชีทีDสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลนี; จัดทาํขึ; นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับทีCใช้ใน                                        
งบการเงินสาํหรับปีสิ;นสุดวนัทีC 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีCมีการปรับปรุงซึC งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีCมีรอบระยะเวลา
บญัชีทีCเริCมในหรือหลงัวนัทีC 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีDเกีDยวข้องกนั 
 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีCสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงืCอนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีCตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนัเหล่านั;น ซึC งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั;งนี;  ไม่มีการเปลีCยนแปลงทีCมีสาระสาํคญัใน
นโยบายการกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการทีCเกีCยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี;  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที9 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดค่้าบริหารโครงการ - - 60 50 

เงินปันผลรับ - - 205 205 

รายไดด้อกเบี6ย - - 2 2 

รายไดอื้9น - - 2 2 

     

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     

รายไดค่้าบริหารโครงการ 75 70 75 70 

รายไดด้อกเบี6ย 38 25 38 39 

รายไดอื้9น 1 1 1 1 

     

รายการธุรกิจกบักิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 641 762 - - 

รายไดค่้าบริหารโครงการ 1 1 - - 

รายไดด้อกเบี6ย 82 84 - - 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํ6า 1,429 795 - - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 3 3 3 

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย 159 159 - - 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี;   
  (หน่วย: พนับาท) 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

  (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 3) 
     

ลูกหนี'การค้า - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั      

บริษทัยอ่ย  - - 28,728 20,144 

บริษทัร่วม  18,078 15,327 18,078 15,327 

กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั      

-   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้ 

รายหนึ@งของบริษทัยอ่ย 
413,969 456,200 

 

- - 

-   บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 1,390 1,203 - - 

  433,437 472,730 46,806 35,471 

ลูกหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั      

ก) ลูกหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั      

บริษทัร่วม  9,600 7,200 9,600 7,200 

กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั      

-   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้ 

รายหนึ@งของบริษทัยอ่ย 
131 99 - - 

-   บริษทั นํSาเทิน 1 พาวเวอร์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 3,215 1,185 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 21,454 

 

21,799 

 

- 

 

- 

 

  34,400 30,283 9,600 7,200 

ข) รายได้ค้างรับ - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั      

บริษทัร่วม  155,844 125,807 155,844 125,807 

ค) เงนิปันผลค้างรับ - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั      

บริษทัยอ่ย  - - 11,712 - 

รวมลูกหนีSการคา้และลูกหนีS อื@น - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั  623,681 628,820 223,962 168,478 

      

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

ลูกหนีCตามสัญญาเช่าเงนิทุน - กจิการทีDเกีDยวข้องกนั 
 ยอดคงคา้งของลูกหนี;ตามสญัญาเช่าเงินทุนสุทธิจากรายไดด้อกเบี;ยรอตดับญัชีระหวา่ง บริษทั ไฟฟ้านํ;างึม 2 

จาํกดั และกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั โดยมีรายละเอียดดงันี;  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้) 
กจิการทีDเกีDยวข้องกนั (เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย)   
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4,203,342 4,121,488 
หกั: ส่วนทีCถึงกาํหนดชาํระภายในหนึCงปี (657,877) (547,661) 
ลูกหนี;ตามสญัญาเช่าเงินทุน - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั,                        
สุทธิจากส่วนทีCถึงกาํหนดชาํระภายในหนึCงปี 3,545,465 3,573,827 

 ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565 บริษทั ไฟฟ้านํ; างึม 2 จาํกดั มีลูกหนี;ภายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนสาํหรับสถานีไฟฟ้ายอ่ย
นาบงและสายส่ง 500 กิโลโวลต์ โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาถึงวนัทีCสิ;นสุดอายุสัมปทานโครงการ
ไฟฟ้าพลงังานนํ; า นํ; างึม 2 และคิดดอกเบี;ยในอตัราดอกเบี;ยทีCแทจ้ริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า โดยมี
รายละเอียดดงันี;  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 

 จาํนวนเงินที9ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญาเช่า 

 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ลูกหนี6ตามสญัญาเช่าเงินทุน  968,341 1,665,156 4,752,633 7,386,130 

รายไดด้อกเบี6ยรอตดับญัชี (310,464) (1,138,120) (1,734,204) (3,182,788) 

ลูกหนี6ตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 657,877 527,036 3,018,429 4,203,342 
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 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยและดอกเบีCยค้างรับ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 

ณ วนัที9                         

31 ธนัวาคม 

2564 

เพิ9มขึ6น                  

ระหวา่งงวด 

ลดลง                         

ระหวา่งงวด 

ณ วนัที9 

31 มีนาคม  

2565 

 (ตรวจสอบแลว้)    

เงนิให้กู้ยืม:     

- บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 266,510 - - 266,510 

ดอกเบี1ยค้างรับ:     

- บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 47 2,102 (2,126) 23 

 266,557 2,102 (2,126) 266,533 

หกั: ส่วนที9ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ9งปี  (15,417)   (15,393) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที9ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ9งปี 251,140   251,140 

 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบีCยค้างรับ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 

ณ วนัที9                         

31 ธนัวาคม 

2564 

เพิ9มขึ6น                  

ระหวา่งงวด 

ลดลง                         

ระหวา่งงวด 

ณ วนัที9 

31 มีนาคม 

2565 

 (ตรวจสอบแลว้)    

เงนิให้กู้ยืม:     

- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 2,937,210 - - 2,937,210 

ดอกเบี1ยค้างรับ:     

- บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 355,335 38,475 - 393,810 

 3,292,545 38,475 - 3,331,020 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนี(การค้าและเจ้าหนี(อื1น - กจิการที1เกี1ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 11) 
     

เจ้าหนี(การค้า - กจิการที1เกี1ยวข้องกนั       
กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั      
- บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั 22,716 22,216 - - 
- รัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้          

รายหนึ@งของบริษทัยอ่ย 
1,709 1,699 - - 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้
รายหนึ@งของบริษทัยอ่ย 

17,214 17,479 - - 

- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 206,055 214,428 - - 

- บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 525,366 361,526 - - 
- บริษทั ที@ดินบางปะอิน จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 146 139 - - 
- บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 4,195 4,339 - - 

  777,401 621,826 - - 
เจ้าหนี(อื1น - กจิการที1เกี1ยวข้องกนั      
ก) เจ้าหนี(อื1น - กจิการที1เกี1ยวข้องกนั      
กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั      
- บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 423 587 369 534 
- บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว มีกรรมการร่วมกนั - 48 - - 

  423 635 369 534 
ข) เงนิปันผลค้างจ่าย - กจิการที1เกี1ยวข้องกนั      
กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั      
- บริษทั ผลิต - ไฟฟ้าลาว มหาชน เป็นผูถื้อหุน้รายหนึ@งของบริษทัยอ่ย 55,056 - - - 

รวมเจา้หนีTการคา้และเจา้หนีT อื@น - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั  832,880 622,461 369 534 
      
หนี(สินตามสัญญาเช่า - กจิการที1เกี1ยวข้องกนั                      
กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั      
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว 

เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 26,727 27,197 - - 

- บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 77,123 79,402 77,123 79,402 
- บริษทั ที@ดินบางปะอิน จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 104,955 105,649 - - 
  208,805 212,248 77,123 79,402 
หกั: ส่วนที@ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ@งปี  (13,161) (13,008) (9,221) (9,170) 
หนีT สินตามสญัญาเช่า - กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั,                                
สุทธิจากส่วนที@ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ@งปี 

 
198,644 199,240 67,902 70,232 

      
หนี(สินระยะยาวอื1น - กจิการที1เกี1ยวข้องกนั                            
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูถื้อหุน้

รายหนึ@งของบริษทัยอ่ย 
 

337,079 
 

331,506 
 

- 
 

- 
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ยอดหนี; สินระยะยาวอืCนเป็นเงินทีCบริษทัยอ่ยไดรั้บจากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินของโครงการไฟฟ้า
พลงันํ; า นํ; างึม 2 ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึC งบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัทีCจะตอ้ง
ชาํระคืนในเดือนธันวาคม 2565 ตามเงืCอนไขทีCระบุในสัญญาซื;อขายไฟฟ้า บริษทัย่อยไดบ้นัทึกหนี; สิน
ระยะยาวตามมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีCจะตอ้งจ่ายคืน โดยใชอ้ตัราคิดลดอา้งอิงกบัอตัราตน้ทุนทาง
การเงินของบริษทัยอ่ย และบนัทึกหกัจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานส่วนเกินดงักล่าว ทั;งนี;  มูลค่า
ตามบญัชีของหนี; สินดงักล่าวจะเพิCมขึ;นในแต่ละงวดตามเวลาทีCผ่านไป ซึC งบริษทัยอ่ยจะรับรู้การเพิCมขึ;น
ดงักล่าวเป็นตน้ทุนทางการเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัทีC 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั;น 38.9 37.4 29.9 28.3 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.4 2.3 2.1 1.8 
รวม 41.3 39.7 32.0 30.1 

3. ลูกหนีCการค้าและลูกหนีCอืDน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนี'การคา้ - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 433,437 472,730 46,806 35,471 

ลูกหนี'การคา้ - กิจการที/ไม่เกี/ยวขอ้งกนั 1,133,770 927,725 - - 

ลูกหนี' อื/น - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 34,400 30,283 9,600 7,200 

รายไดค้า้งรับ - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 155,844 125,807 155,844 125,807 

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 11,712 - 

ดอกเบี'ยคา้งรับ 5,846 732 3,045 48 

รวมลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื/น  1,763,297 1,557,277 227,007 168,526 

 ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ยอดลูกหนี;การคา้เป็นยอดทีCยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
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4. เงนิฝากธนาคารทีDมีภาระผูกพนั 
ณ วันทีC  31 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารจํานวน 785 ล้านบาท เพืCอเป็นหลักทรัพย์                              
คํ;าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว ตามเงืCอนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยสามารถถอน
เงินฝากในบญัชีธนาคารเพืCอนาํไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานปกติไดต้ามวตัถุประสงคข์องแต่ละบญัชี 
โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวแสดงไวใ้นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

นอกจากนี;  บริษทัยอ่ยมีบญัชีเงินฝากธนาคารจาํนวน 460 ลา้นบาท ส่วนหนึC งเพืCอเป็นหลกัทรัพยค์ ํ;าประกนั 
หนงัสือคํ;าประกนัธนาคารทีCออกให้บริษทัย่อยแห่งหนึC ง โดยสามารถถอนเงินฝากในบญัชีธนาคารไดต้าม
เงืCอนไขในสญัญาหนงัสือคํ;าประกนัธนาคาร และอีกส่วนหนึCงเพืCอเป็นหลกัทรัพยค์ ํ;าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว
ของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึCงตามเงืCอนไขในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวมีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้เพืCอกนัไวเ้ป็นเงินสํารองสําหรับจ่ายคืนเงินตน้ ดอกเบี; ยเงินกูย้ืม และค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืCนๆ                     
ตามวตัถุประสงคข์องแต่ละบญัชี โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินฝากธนาคารทีCมีภาระผูกพนั
ระยะยาว 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

5. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที;แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนีA  

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน 

 

ค่าเผื3อการดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน 

 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

 

เงินปันผลที3บริษทัฯรับในระหวา่ง
งวดสามเดือนสิGนสุดวนัที3 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 9,930,914 9,930,914 (442,405) (442,405) 9,488,509 9,488,509 - - 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 527,062 527,062 - - 527,062 527,062 11,712 11,712 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั3น จาํกดั 2,173,314 2,173,314 - - 2,173,314 2,173,314 193,408 193,408 

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

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

บริษทั วสิ โซลิส จาํกดั (1) 250 250 - - 250 250 - - 

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

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

รวม 12,638,040 12,638,040 (442,405) (442,405) 12,195,635 12,195,635 205,120 205,120 

(1)  ยงัไม่ไดเ้ริ3มดาํเนินธุรกิจการคา้ 
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6. เงนิลงทุนในกจิการที4ควบคุมร่วมกนั 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

ค่าเผื3อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั 169,613 166,563 85,388 85,388 (15,975) (15,975) 69,413 69,413 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั 204,994 198,170 107,551 107,551 (18,000) (18,000) 89,551 89,551 

รวม 374,607 364,733 192,939 192,939 (33,975) (33,975) 158,964 158,964 

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จํากดั 
 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) กบับริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั และผูถื้อหุ้นรายอื;น โดยบริษทัฯตกลงให้เงินสนบัสนุนแก่บริษทั

ดงักล่าวตามสัดส่วนที;ระบุไวใ้นสัญญา (ร้อยละ 30) รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 12.6 ลา้นบาท กรณีที;บริษทัดงักล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบเป็นระยะเวลานานติดต่อกนั
ตามเงื;อนไขของสญัญา 

บริษทัฯไดน้าํใบหุน้ทัAงหมดของบริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั ไปจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื;อเป็นหลกัทรัพยค์ ํAาประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวที;มีต่อธนาคาร ต่อมา
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 บริษทัฯไดท้าํการไถ่ถอนใบหุน้ทัAงหมดของบริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั เนื;องจากบริษทัดงักล่าวจ่ายคืนเงินกูย้มืแก่ธนาคารครบถว้นแลว้ 

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จํากดั 
 บริษทัฯไดน้าํใบหุน้ทัAงหมดของบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั ไปจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื;อเป็นหลกัทรัพยค์ ํAาประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัดงักล่าวที;มีต่อธนาคาร 
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7. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี  
บริษทั ตามวธีิส่วนไดเ้สีย ราคาทุนของเงินลงทุน 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั(1) 14,668,657 14,522,226 13,412,474 13,412,474 
บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกดั(1) 2,688,206 2,688,146 2,687,385 2,687,385 

 17,356,863 17,210,372 16,099,859 16,099,859 

(1) ไม่มีมูลค่ายติุธรรม เนื2องจากหุน้ของบริษทัดงักล่าวไม่ไดท้าํการซืBอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัฯได้นําใบหุ้นทั< งหมดของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกัดไปจาํนําไวก้ับกลุ่มธนาคารเพืIอเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ทีIมีต่อกลุ่มธนาคารดงักล่าว 

8. สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2565 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีI 1 มกราคม 2565 8,202,860 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (130,321) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีI 31 มีนาคม 2565 8,072,539 
  
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ ประกอบดว้ย  
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,800,027 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีIไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,272,512 
รวม 8,072,539 

9. สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงันํDาภายใต้สัญญาสัมปทาน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีI 1 มกราคม 2565 17,056,812 
ค่าเสืIอมราคาสาํหรับงวด (252,935) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีI 31 มีนาคม 2565 16,803,877 
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10. ทีIดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีI 1 มกราคม 2565 8,490,749 62,331 
ซื<อเพิIมระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,443 394 
ค่าเสืIอมราคาสาํหรับงวด (119,943) (3,016) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีI 31 มีนาคม 2565 8,373,249 59,709 

 บริษทั บางเขนชัย จาํกัด ได้จดจาํนองทีIดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย  ์มูลค่าสุทธิ                                    
ตามบญัชี ณ วนัทีI 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 520 ลา้นบาท ไวก้บัธนาคารผูใ้ห้กู ้ เพืIอเป็นหลกัทรัพยค์ ํ< า
ประกนัวงเงินสินเชืIอทีIไดรั้บจากธนาคาร 

 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัIน จาํกดั ไดจ้ดจาํนองทีIดินและสิIงปลูกสร้างบนทีIดิน และเครืIองจกัรของ
โครงการโรงไฟฟ้าทั<งสองแห่ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีI 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 7,381 ลา้นบาท ไวก้บั
ธนาคารผูใ้หกู้ ้เพืIอเป็นหลกัทรัพยค์ ํ<าประกนัวงเงินสินเชืIอทีIไดรั้บจากธนาคาร 

11. เจ้าหนีDการค้าและเจ้าหนีDอืIน 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หนี(การคา้ - กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 777,401 621,826 - - 

เจา้หนี(การคา้ - กิจการที.ไม่เกี.ยวขอ้งกนั 105,133 101,025 - - 

เจา้หนี(ค่าโครงการ - กิจการที.ไม่เกี.ยวขอ้งกนั 189 - - - 

เจา้หนี( อื.น - กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 423 635 369 534 

เจา้หนี( อื.น - กิจการที.ไม่เกี.ยวขอ้งกนั 11,986 8,353 5,728 4,557 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที.ไม่เกี.ยวขอ้งกนั 47,042 28,911 35,101 16,461 

เงินปันผลคา้งจ่าย - กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 55,056 - - - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินคา้งจ่าย 232,693 165,978 134,615 38,993 

รวมเจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื.น 1,229,923 926,728 175,813 60,545 
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12. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะยาว 5,620,786 5,641,589 

หกั: ส่วนที?ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ?งปี  (478,097) (499,784) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที?ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ?งปี 5,142,689 5,141,805 

การเปลีIยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนสิ<นสุดวนัทีI 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด
ดงันี<  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 1 มกราคม 2565 5,679,725 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (21,785) 

 5,657,940 

หกั: ตน้ทุนการทาํรายการ (37,154) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 31 มีนาคม 2565 5,620,786 

 บริษัท บางเขนชัย จํากดั 
 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั บางเขนชยั จาํกดั บริษทัดงักล่าวตอ้งปฏิบติั

ตามเงืIอนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่วนหนี< สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นต้น              
วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ<าประกนัโดยการจดจาํนองทีIดินและสิIงปลูกสร้างบนทีIดิน การจาํนาํและการโอนสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัดงักล่าว 

 บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัIน จํากดั 
 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัIน จาํกดั บริษทั

ดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเงืIอนไขทางการเงินบางประการ เช่น การเพิIมทุนจดทะเบียน และการดาํรงอตัราส่วน
หนี< สินเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ<าประกนัโดย
การจดจาํนองทีIดินและสิIงปลูกสร้างบนทีIดิน เครืIองจกัรของบริษทัดงักล่าว การจาํนาํและการโอนสิทธิ
เรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัดงักล่าว การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภยัของโครงการ และการโอนสิทธิและภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาทีIเกีIยวขอ้งกบัโครงการ และอืIนๆ
ตามทีIระบุในสญัญาเงินกู ้ 
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13. หุ้นกู้ 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หุน้กู ้ 24,841,398 25,336,775 12,489,678 12,488,966 

หกั: หุน้กูที้?ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ?งปี (1,799,642) (1,499,508) (999,642) (999,508) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที?ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ?งปี 23,041,756 23,837,267 11,490,036 11,489,458 

การเปลีIยนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดสามเดือนสิ<นสุดวนัทีI 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงันี<  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 1 มกราคม 2565 25,400,000 12,500,000 

หกั: จ่ายคืนหุน้กูร้ะหวา่งงวด (500,000) - 

 24,900,000 12,500,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (58,602) (10,322) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 31 มีนาคม 2565 24,841,398 12,489,678 

ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทั ไฟฟ้านํ< างึม 2 จาํกดั ไดจ่้ายคืนหุ้นกูว้งเงิน 3,200 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 500
ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี<ยร้อยละ 3.18 ต่อปี โดยเป็นการทยอยจ่ายคืนหุน้กูต้ามกาํหนดชาํระ 

 หุ้นกู้ของบริษทัฯทั< งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชืIอผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทน                
ผูถื้อหุน้กู ้ยกเวน้หุน้กูที้IออกเมืIอวนัทีI 18 มิถุนายน 2561 จาํนวนรวม 2,500 ลา้นบาท ทีIไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ส่วนหุน้กูข้องบริษทัยอ่ยทั<งหมดเป็นหุน้กูช้นิดระบุชืIอผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทน                            
ผูถื้อหุน้กู ้โดยกลุ่มบริษทัจ่ายชาํระดอกเบี<ยทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีหน้าทีIปฏิบติัตามเงืIอนไขและขอ้กาํหนดบางประการ เช่น 
กลุ่มบริษทัจะไม่ขาย จาํหน่าย จ่าย หรือโอน สินทรัพยท์ั<งหมดหรือบางส่วนทีIสาํคญัทีIใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั เวน้แต่จะเข้าข่ายได้รับการยกเวน้ตามข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการดาํรง
อตัราส่วนหนี< สินทีIมีภาระดอกเบี<ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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14. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทโครงการโรงไฟฟ้า ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปลีFยนโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีF
รายงานจากงบการเงินประจาํปีล่าสุด 
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิKนสุดวนัทีF 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนีK  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุด 
ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจาก

พลงันํ7า 

ส่วนงาน 

ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

ส่วนงาน                   

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน                   

ความร้อน 

การดาํเนินงาน            

อืAน ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

วนัที5 31 มนีาคม 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได้               

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 637 759 51 52 1,651 1,103 77 71 2,416 1,985 - - 2,416 1,985 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - 60 50 60 50 (60) (50) - - 

รวมรายได้ 637 759 51 52 1,651 1,103 137 121 2,476 2,035 (60) (50) 2,416 1,985 

                

ค่าเสืAอมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 260 259 11 11 106 105 11 13 388 388   388 388 

กาํไรของส่วนงาน 51 184 29 29 104 187 30 21 214 421   214 421 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีAไม่ไดปั้นส่วน:               

รายไดอื้Aน             127 116 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการทีAควบคุมร่วมกนั             10 10 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (13) (42) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (267) (262) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (9) (8) 

กาํไรสาํหรับงวด             62 235 
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15. ภาระผูกพนัและหนี/สินที3อาจเกดิขึ/น 
15.1 ภาระผูกพนัเกี3ยวกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอื3น 
 ณ วนัที7 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกี7ยวกบัสัญญาบริการ สัญญาอื7น ๆ และภาระผูกพนัอื7น

ดงัต่อไปนีG  

ก) บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากสญัญาที7ปรึกษา และบริการอื7นๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 0.1 ลา้นบาท และ 1.5 

ลา้นบาทต่อเดือน  

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจการที7ควบคุมร่วมกนัหนึ7 งแห่งตามเงื7อนไข                                 

ที7ระบุไวใ้นสญัญา (ตามที7กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6) 

ค) บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากสัญญาที7ปรึกษา บริหารงานและบริการอื7นๆ กบับริษทัที7เกี7ยวขอ้งกนัและ

บริษทัอื7น เป็นจาํนวนเงินรวม 9.9 ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นบาทต่อเดือน  

ง) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสญัญาบริการเดินเครื7องและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงันํG า นํGางึม 2 กบักิจการ 

ที7 เกี7ยวขอ้งกันแห่งหนึ7 ง จนถึงวนัที7สิGนสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํG า นํG างึม 2 ตามอตัรา

ค่าบริการซึ7 งจะมีการปรับเพิ7มขึGนปีละครัG งตามอตัราที7กาํหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2565 มีค่าบริการ                                              

คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.0 ลา้นบาทต่อเดือน  

จ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญางานบาํรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงันํG า นํG างึม 2 กบั

กิจการที7เกี7ยวขอ้งกนัแห่งหนึ7ง จนถึงวนัที7สิGนสุดอายสุัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํG า นํG างึม 2 ตามอตัรา

ค่าบริการซึ7 งจะมีการปรับปีละครัG ง ตามอตัราที7กาํหนดไวใ้นสัญญา โดยปี 2565 มีค่าบริการคิดเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 0.03 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน  

ฉ) บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากสัญญาให้บริการปรึกษางานปฏิบติัการเดินเครื7องและบาํรุงรักษาโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํGา นํGางึม 2 กบับริษทัที7เกี7ยวขอ้งกนัแห่งหนึ7ง เป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาทต่อปี 

ช) บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํG า นํG างึม 2 ให้แก่รัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตัGงแต่วนัที7เริ7 มดาํเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้จนถึงวนัที7

สิGนสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํG า นํG างึม 2 โดยคาํนวณจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าคูณดว้ย

อตัราค่าตอบแทนสมัปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามที7กาํหนดไวใ้นสญัญาสมัปทานโครงการไฟฟ้า 

ซ) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนักบักิจการที7เกี7ยวขอ้งกนัแห่งหนึ7งจากสัญญาซ่อมบาํรุงใหญ่โรงไฟฟ้าโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํG า นํG างึม 2 จนถึงเดือนธนัวาคม 2569 ตามอตัราค่าบริการซึ7 งจะมีการปรับปีละครัG งตามอตัรา                                               

ที7กาํหนดไวใ้นสญัญา โดยปี 2565 มีค่าบริการคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3.9 ลา้นบาทต่อเดือน                       
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ฌ) บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าผ่านสาย ให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวตัGงแต่วนัที7 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัที7สิGนสุดอายสุัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํG า นํG างึม 2 โดย

คาํนวณจากพลงังานไฟฟ้าที7บริษทัย่อยขายผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงคูณดว้ยอตัราค่าผ่านสายใน                

แต่ละช่วงระยะเวลาตามที7กาํหนดไวใ้นสญัญาเชื7อมต่อและผา่นสาย 

ญ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทัG งสองแห่งกับบริษทั                                      

แห่งหนึ7 งในการจ่ายค่าบริการเป็นจาํนวนเงิน 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส เริ7 มตัG งแต่                                      

ไตรมาสที7หนึ7 งของปี 2557 ถึงไตรมาสที7สองของปี 2569 และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส 

เริ7มตัGงแต่ไตรมาสที7หนึ7 งของปี 2560 ถึงไตรมาสที7สองของปี 2572 ตามลาํดบั โดยค่าบริการรายไตรมาส

ดงักล่าวจะปรับเพิ7มขึGนปีละครัG งตามอตัราที7กาํหนดไวใ้นสญัญา 

ฎ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซืGอก๊าซธรรมชาติกับบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) จาํนวน                        

สองสญัญา สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทัGงสองแห่งของบริษทัยอ่ยตามจาํนวนและ

ราคาที7กาํหนดไวใ้นสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะสิGนสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2581 และ                 

ในเดือนพฤษภาคม 2585 ตามลาํดบั 

ฏ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซืGอขายนํG าประปากับบริษทัที7 เกี7ยวข้องกันแห่งหนึ7 ง จาํนวน                

สองสัญญาสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทัGงสองแห่งของบริษทัยอ่ยตามจาํนวนและ

ราคาที7กาํหนดไวใ้นสญัญา โดยสญัญาดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 1 ปี 

ฐ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนักบับริษทัแห่งหนึ7 งตามสัญญาบาํรุงรักษากงัหันไอนํG าสําหรับโครงการ

โรงไฟฟ้าแห่งหนึ7ง ถึงปี 2574 เป็นจาํนวนเงินรวม 1.2 ลา้นยโูร  

ฑ) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามบนัทึกขอ้ตกลงเพื7อชาํระเงินค่าก่อสร้างเขื7อนป้องกันนํG าท่วมในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินกบับริษทัที7เกี7ยวขอ้งกนัแห่งหนึ7งเป็นจาํนวนเงินรวม 5.1 ลา้นบาท                                      

ฒ) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสญัญาจา้งดาํเนินงานและบาํรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
เป็นจาํนวนเงิน 12.4 ลา้นบาท  

15.2 หนังสือคํ/าประกนัธนาคาร 
 ณ วนัที7 31 มีนาคม 2565 มีหนงัสือคํGาประกนัซึ7 งออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยจาํนวน 25 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา เพื7อเป็นหลกัทรัพยค์ ํGาประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซืGอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย และจาํนวน 459 ลา้นบาท เพื7อคํGาประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซืGอขายไฟฟ้า การเช่าที7ดินเพื7อ

วางท่อก๊าซ และการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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16. เครื3องมือทางการเงนิ 
16.1 ความเสี3ยงจากอตัราแลกเปลี3ยน 
 ณ วนัที7 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมียอดสินทรัพยแ์ละหนีG สินทางการเงินสุทธิที7

เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันีG  

 งบการเงินรวม  
สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงินสุทธิจากหนี7 สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี<ยนเฉลี<ย                             

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.0 6.8 33.2973 33.4199 

16.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื3องมือทางการเงนิ 
 เนื7องจากสินทรัพยท์างการเงินและหนีG สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ได้แก่ เจ้าหนีG การคา้                    

และเจา้หนีG อื7น จดัอยู่ในประเภทระยะสัGน ส่วนเงินฝากธนาคารที7มีภาระผูกพนั เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่                    
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้มีอตัราดอกเบีGยใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบีGยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื7องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี
ที7แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
17.1 เมื7อวนัที7 5 เมษายน 2565 ที7ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครัG งที7 3/2565 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกดั โดยดาํเนินการใหธ้นาคารออกหนงัสือ
คํG าประกันในนามของบริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกัด คิดเป็นมูลค่า 98 ล้านบาท สําหรับเป็น
หลกัประกนัตามขอ้กาํหนดในบนัทึกความเขา้ใจการซืGอขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงันํG าหลวงพระบาง 
(“Tariff MOU”) กับ กฟผ.โดยมีระยะเวลาการคํG าประกันนับตัG งแต่วนัที7ลงนาม Tariff MOU เมื7อวนัที7                            
27 เมษายน 2565 เป็นเวลา 1 ปี  

17.2 ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทฯได้ชําระค่าหุ้นเพิ7มทุนในบริษัท หลวงพระบาง                                                    
พาวเวอร์ จาํกดั เพิ7มอีกเป็นจาํนวนเงินรวม 300 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว                        
ร้อยละ 42  

17.3 เมื7อวนัที7 26 เมษายน 2565 ที7ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ครัG งที7 1/2565 ไดมี้มติอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวม
เป็นเงินปันผลทัG งสิGนประมาณ 650.35 ล้านบาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที7                               
20 พฤษภาคม 2565 และจะบนัทึกรายการในไตรมาสที7สอง ปี 2565 

18. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 
 งบการเงินระหวา่งกาลนีGไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เมื7อวนัที7 12 พฤษภาคม 2565  
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