








บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,553,736               3,588,253               2,027,062               3,154,621               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 984,479                  1,196,976               1,235,349               908,576                  

   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,631,975               1,737,983               989,567                  885,045                  

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 2,616,454               2,934,959               2,224,916               1,793,621               

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                              -                              78,750                    9,000                      

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                              -                              44,830                    45,014                    

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินคา้และบริการแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 26,911                    44,381                    26,873                    44,402                    

สินคา้คงเหลือ 1,772,486               1,551,534               806,567                  882,906                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 17,397                    62,221                    6,903                      26,178                    

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 90,145                    327,499                  -                              -                              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 357,962                  249,893                  220,952                  157,266                  

7,435,091               8,758,740               5,436,853               6,113,008               

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 4.2 700,001                  680,128                  781,585                  730,418                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,135,092               9,438,868               6,218,438               6,843,426               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 276,285                  276,929                  270,000                  270,000                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 351,436                  223,319                  - -                              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                              -                              17,727,119             17,218,700             

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 355,733                  355,231                  399,637                  399,637                  

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดินให้เช่า 14,648                    14,648                    88,890                    88,890                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 19,784,182             19,532,002             5,787,188               5,865,985               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3,363                      3,648                      1,619                      1,781                      

สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 315,539                  315,539                  -                              -                              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 555,345                  553,133                  212,966                  212,166                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

   เงินประกนัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 63,232                    63,232                    - -                              

   คา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี 47,006                    46,267                    34,030                    35,179                    

   อ่ืน ๆ 27,022                    28,349                    22,660                    22,485                    

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 137,260                  137,848                  56,690                    57,664                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 21,793,791             21,412,297             24,544,109             24,114,823             

รวมสินทรัพย์ 29,928,883             30,851,165             30,762,547             30,958,249             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 229,999                  87,710                    1,004,144               481,851                  

   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,112,653               1,126,357               726,140                  755,219                  

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,342,652               1,214,067               1,730,284               1,237,070               

เงินปันผลคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                              1,000,882               - 1,000,882               

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 131,138                  131,138                  2,151,638               1,722,351               

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11,371                    10,019                    6,121                      5,536                      

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 4,660,576               1,729,786               4,713,576               1,753,286               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,739                    12,225                    - -                              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 217,902                  216,995                  72,351                    74,842                    

6,377,378               4,315,112               8,673,970               5,793,967               

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 4.2 39,966                    41,456                    -                              -                              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,417,344               4,356,568               8,673,970               5,793,967               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 187,514                  192,286                  34,496                    36,587                    

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 11,837,514             14,767,336             11,885,914             14,837,936             

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 183,668                  184,930                  75,172                    77,653                    

เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเงินประกนัอ่ืน 64,563                    59,559                    53,578                    48,585                    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,834                    21,145                    -                              -                              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 22,994                    24,543                    - -                              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 12,321,087             15,249,799             12,049,160             15,000,761             

รวมหนีสิ้น 18,738,431             19,606,367             20,723,130             20,794,728             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 10,000,000             10,000,000             10,000,000             10,000,000             

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

   หุน้สามญั 935,403,920 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 9,354,039               9,354,039               9,354,039               9,354,039               

ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั (350,701)                 (350,701)                 2,258                      2,258                      

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 353,623                  353,623                  353,623                  353,623                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,819,563               1,871,530               329,497                  453,601                  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

   ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 13,928                    16,307                    - -                              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,190,452             11,244,798             10,039,417             10,163,521             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 29,928,883             30,851,165             30,762,547             30,958,249             

-                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท )

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน ้าและน ้า 3,522,368            3,062,514            2,374,879            1,976,405            

รายไดจ้ากการขายเอทานอล 391,155               721,641               -                           -                           

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 56,141                 49,281                 719,409               461,668               

รายไดค้่าบริการ 64,698                 20,775                 44,362                 44,781                 

รายไดอ่ื้น

   เงินปันผลรับ 2, 4 -                           -                           179,004               -                           

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 3,756                   8,220                   2,788                   -                           

   อ่ืน ๆ 180,831               19,930                 8,110                   12,037                 

รวมรายได้ 4,218,949            3,882,361            3,328,552            2,494,891            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายไฟฟ้า ไอน ้าและน ้า 3,353,364            2,091,841            2,410,018            1,419,826            

ตน้ทุนขายเอทานอล 457,623               661,788               -                           -                           

ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน 37,891                 39,443                 712,731               456,894               

ตน้ทุนค่าบริการ 50,287                 43,912                 27,650                 55,235                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 6,099                   7,931                   -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 111,556               100,209               77,186                 68,075                 

ค่าใชจ่้ายโรงงานท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหยดุการผลิต 30,278                 26,020                 -                           -                           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                           -                           -                           19,691                 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) 3 (745)                     2,163                   3,978                   10,509                 

รวมค่าใช้จ่าย 4,046,353            2,973,307            3,231,563            2,030,230            

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 172,596               909,054               96,989                 464,661               

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 502                      238                      -                           -                           

รายไดท้างการเงิน 538                      62                        134                      38                        

ตน้ทุนทางการเงิน (222,824)              (193,538)              (222,027)              (168,359)              

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (49,188)                715,816               (124,904)              296,340               

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (2,779)                  (102,116)              800                      (56,651)                

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (51,967)                613,700               (124,104)              239,689               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท )

2565 2564 2565 2564

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,379)                  34,112                 -                           -                           

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                           (1,756)                  -                           (7,964)                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                           351                      -                           1,593                   

-                           (1,405)                  -                           (6,371)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (2,379)                  32,707                 -                           (6,371)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (54,346)                646,407               (124,104)              233,318               

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.06)                    0.66                     (0.13)                    0.26                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น ผลต่างจากการ ผลต่างจาก

ท่ีออกจ าหน่ายและ จดัโครงสร้างการ จดัสรรแลว้ - การแปลงคา่งบการเงิน รวม

ช าระเตม็มูลคา่แลว้ ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 9,354,039                  (336,814)                                318,810                     2,021,293                  (33,153)                           11,324,175                

ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                             -                                 613,700                     -                                      613,700                     

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                             -                                 (1,405)                        34,112                             32,707                       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                             -                                 612,295                     34,112                             646,407                     

โอนผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ

  ของกลุ่มบริษทัเขา้ก าไรสะสม -                                 232                                        -                                 (232)                           -                                      -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 9,354,039                  (336,582)                                318,810                     2,633,356                  959                                  11,970,582                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 9,354,039                  (350,701)                                353,623                     1,871,530                  16,307                             11,244,798                

ขาดทนุส าหรับงวด -                                 -                                             -                                 (51,967)                      -                                      (51,967)                      

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                             -                                 -                                 (2,379)                             (2,379)                        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                             -                                 (51,967)                      (2,379)                             (54,346)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 9,354,039                  (350,701)                                353,623                     1,819,563                  13,928                             11,190,452                

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)  

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ

ท่ีออกจ าหน่าย การจดัโครงสร้างการ จดัสรรแลว้ - รวม

และช าระเตม็มูลคา่แลว้ ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 9,354,039                     16,146                              318,810                        1,475,608                     11,164,603                   

ก าไรส าหรับงวด -                                    -                                        -                                    239,689                        239,689                        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                                        -                                    (6,371)                           (6,371)                           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                                        -                                    233,318                        233,318                        

โอนผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ

  ของกลุ่มบริษทัเขา้ก าไรสะสม -                                    232                                   -                                    (232)                              -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 9,354,039                     16,378                              318,810                        1,708,694                     11,397,921                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 9,354,039                     2,258                                353,623                        453,601                        10,163,521                   

ขาดทุนส าหรับงวด -                                    -                                        -                                    (124,104)                       (124,104)                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                                        -                                    -                                    -                                    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                                        -                                    (124,104)                       (124,104)                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 9,354,039                     2,258                                353,623                        329,497                        10,039,417                   

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (49,188)               715,816               (124,904)             296,340               

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคา 375,105               373,675               135,111               136,710               

   คา่ตดัจ าหน่ายและคา่ใชจ่้ายตดัจ่าย 11,453                 9,892                   9,580                   7,260                   

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) (745)                    2,163                   3,978                   10,509                 

   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน 1,705                   -                           -                           -                           

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (502)                    (238)                    -                           -                           

   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย -                           (1,000)                 -                           (1,000)                 

   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 341                      (857)                    (108)                    (334)                    

   รายไดจ้ากเงินสนบัสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (1,707)                 (1,053)                 -                           -                           

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,625                   6,598                   1,205                   1,714                   

   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,640)                 1,514                   (2,764)                 20,477                 

   เงินปันผลรับ -                           -                           (179,004)             -                           

   รายไดท้างการเงิน (538)                    (62)                      (134)                    (38)                      

   ตน้ทุนทางการเงิน 233,090               186,444               212,953               162,195               

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 569,999               1,292,892           55,913                 633,833               

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 319,322               401,077               (435,306)             (273,351)             

   เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินคา้และบริการ 17,470                 (162,923)             17,529                 (312,621)             

   สินคา้คงเหลือ (267,960)             (626,493)             76,339                 (65,706)               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (77,385)               32,563                 (70,089)               10,943                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 779                      (1,802)                 -                           -                           

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 305,679               (213,784)             467,691               388,872               

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,868                   (25,491)               (2,491)                 (42,814)               

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,982)                 (6,286)                 (3,686)                 (4,636)                 

   เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเงินประกนัอ่ืน 5,004                   213                      4,993                   194                      

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 869,794               689,966               110,893               334,714               

   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 537                      62                        -                           -                           

   จ่ายดอกเบ้ีย (233,487)             (190,378)             (213,600)             (157,920)             

   รับภาษีเงินไดร้อรับคืน 32,581                 20,929                 32,581                 -                           

   จ่ายภาษีเงินได้ (17,397)               (19,114)               (6,903)                 (7,452)                 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 652,028               501,465               (77,029)               169,342               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชเ้พ่ิมข้ึน -                           (42,575)               -                           (111,246)             

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง 644                      49                        -                           -                           

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           (51,000)               -                           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 228,371               -                           -                           -                           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน (129,836)             -                           -                           -                           

เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                           -                           (508,419)             (250)                    

เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -                           1,604                   -                           1,604                   

เงินสดรับจากลูกหน้ีคา่หุน้สามญัจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           667,200               -                           667,200               

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย -                           1,000                   -                           1,000                   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (790,896)             (121,840)             (28,859)               (44,138)               

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 720                      2,865                   153                      1,922                   

เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร -                           (157,000)             -                           -                           

เงินสดจ่ายเงินมดัจ า (202)                    (901)                    (175)                    (607)                    

เงินปันผลรับ -                           -                           109,254               -                           

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (691,199)             350,402               (479,046)             515,485               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นลดลง -                           (123,578)             -                           (123,578)             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           431,500               -                           

ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (6,683)                 (13,643)               (2,102)                 (3,542)                 

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                           (268,183)             -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (1,000,882)          -                           (1,000,882)          -                           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,007,565)          (405,404)             (571,484)             (127,120)             

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (3,992)                 35,730                 -                           -                           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้  (ลดลง) สุทธิ (1,050,728)          482,193               (1,127,559)          557,707               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 3,588,253           721,925               3,154,621           133,607               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด

   ของสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 16,211                 -                           -                           -                           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 2,553,736           1,204,118           2,027,062           691,314               

-                           -                           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หน้ีจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (162,548)             (4,641)                 (27,500)               (10,709)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เ ร่ือง การรายงานทางการเงิน                       

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น                               

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น                           

งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกดั (มหาชน)      

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) และได้จัดทําข้ึน               

โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการจัดทาํงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่มี                         

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัท่ีมีสาระสาํคญัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินค้า      

ขายไฟฟ้า ไอนํ้าและนํ้า - - 318 219 ราคาตลาดและราคาตามสัญญาอา้งอิง

ประกาศราคาเช้ือเพลิง 

รายได้อ่ืน      

ค่าบริการรับ - - 46 46 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัและราคาเทียบเคียง

ราคาตลาด 

ขายวตัถุดิบ - - 719 462 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ - - 179 - อตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้น - - 18 41 ราคาตามสัญญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินค้า      

ซ้ือไฟฟ้า - - 747 423 ราคาตลาด 

ซ้ือไอนํ้า - - 12 31 ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคาเช้ือเพลิง 

ซ้ือนํ้า - - 64 63 ราคาตลาด 

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน      

ค่าขนส่ง - - 35 27 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าบริการ - - 35 49 ราคาตามสัญญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 3 6 อตัราร้อยละ 0.4 ถึงร้อยละ 0.7 ต่อปี 

   (2564: อตัราร้อยละ 0.6 ถึงร้อยละ 3.5 

ต่อปี) 

      

รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั      

ขายสินค้า      

ขายไฟฟ้า ไอนํ้าและนํ้า 1,009 756 272 241 ราคาตลาดและราคาตามสัญญาอา้งอิง

ประกาศราคาเช้ือเพลิง 

ขายแป้งมนัสาํปะหลงั 2 12 - - ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ขายก๊าซชีวภาพ 14 13 - - ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคาเช้ือเพลิง 

ซ้ือสินค้า      

ซ้ือนํ้ามนัยางดาํ 107 66 - - ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคาเช้ือเพลิง 

ซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิง 59 29 52 23 ราคาตลาด 

ซ้ือวตัถุดิบอ่ืนในการผลิต 88 59 7 2 ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคา

เช้ือเพลิงและราคาเทียบเคียง          

ราคาตลาด 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน      

ค่าขนส่ง 12 8 12 8 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าเช่า 13 10 4 5 ราคาตามสัญญาโดยราคาเทียบเคียง        

ราคาตลาด 

ค่าบริการจกัรกลหนกั 6 3 6 3 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าแรงงานและค่าบริการอ่ืน 10 10 4 3 ราคาตามสัญญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับรายการธุรกิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยสัญญาท่ี

สาํคญัมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัตามท่ีเปิดเผยในงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี              

31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 988 463 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 970 1,160 179 366 

รวมลูกหน้ีการคา้ 970 1,160 1,167 829 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2) (2) (9) (4) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 968 1,158 1,158 825 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 77 65 

การร่วมคา้ - 1 - 1 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 16 39 - 19 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 16 40 77 85 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - (1) - (1) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 16 39 77 84 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 984 1,197 1,235 909 

     

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 27 44 27 44 

     

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 90 84 - - 
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 ยอดคงเหลือจํานวน 27 ล้านบาท คือเงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษทัฯ 

ประกอบดว้ยค่าเช้ือเพลิงชีวมวลและค่าขนส่งสาํหรับเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2565 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย  - - 916 447 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 199 68 12 7 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 199 68 928 454 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย  - - 59 15 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 31 20 17 13 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 20 76 28 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  230 88 1,004 482 

เงินปันผลค้างจ่ายแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) - 1,001 - 1,001 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 

เพิ่มข้ึน           

ระหวา่งงวด 

ลดลง               

ระหวา่งงวด 

กาํไรจาก        

อตัราแลกเปล่ียน

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน

จริง 

ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี                  

31 มีนาคม 2565 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษัทย่อย      

P.T. Utami Jaya Mulia Company Limited 45 - - - 45 

เงินใหกู้ย้มืขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.6 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 0.6 ต่อปี) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ                   

ณ วนัท่ี                              

1 มกราคม 2565 

เพิ่มข้ึน                  

ระหวา่งงวด 

ลดลง                       

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ                 

ณ วนัท่ี                           

31 มีนาคม 2565 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกี่ยวข้องกนั     

การร่วมค้า     

บริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชัน่ จาํกดั 131 - - 131 

เงินกูย้มืขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.6 ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระ 31 ธนัวาคม 2565 ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ                   

ณ วนัท่ี                              

1 มกราคม 2565 

เพิ่มข้ึน                  

ระหวา่งงวด 

ลดลง                       

ระหวา่งงวด 

กาํไรจาก        

อตัราแลกเปล่ียน

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

ยอดคงเหลือ                 

ณ วนัท่ี                           

31 มีนาคม 2565 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกี่ยวข้องกนั      

บริษัทย่อย       

บริษทั ซีเอชพี 1 จาํกดั 619 - - - 619 

Ocean Star Holding Company Limited 539 - - (1) 538 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั - 475 - - 475 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์12 จาํกดั 279 - - - 279 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์2 จาํกดั 96 - - - 96 

บริษทั เอน็พีเอส โซลาร์ จาํกดั  44 - (44) - - 

บริษทั ซีเอชพี 3 จาํกดั 14 - - - 14 

รวมเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 1,591 475 (44) (1) 2,021 

การร่วมค้า      

บริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชัน่ จาํกดั 131 - - - 131 

รวมเงินกูย้มืระยะส้ันจากการร่วมคา้ 131 - - - 131 

รวมเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,722 475 (44) (1) 2,152 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยขา้งตน้จดัทาํข้ึนในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม ไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.4 ถึงร้อยละ 0.7 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 0.4 ถึง

ร้อยละ 0.7 ต่อปี) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/                               

กรรมการบริษทัร่วมกนั) 190 155 29 29 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12 12 11 11 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 360 522 628 455 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  136 296 324 300 

 3 - 6 เดือน 157 81 169 55 

6 - 12 เดือน 198 194 46 19 

มากกวา่ 12 เดือน 119 67 - - 

รวม 970 1,160 1,167 829 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2) (2) (9) (4) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 968 1,158 1,158 825 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,128 1,142 780 657 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 173 467 164 209 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,301 1,609 944 866 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,269 2,767 2,102 1,691 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 16 40 77 85 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 333 131 46 19 

รวม 349 171 123 104 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2) (3) - (1) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 347 168 123 103 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  2,616 2,935 2,225 1,794 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ หน่วยเงินตรา สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ผลต่างจากการจดัโครงสร้าง 

การดาํเนินธุรกิจของ                    

กลุ่มบริษทั 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

ของเงินลงทุน 

จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์

ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

(หมายเหตุ 4.2) 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

รับระหวา่งงวด 

 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564  

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 มีนาคม 

2564 

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

บริษทั อี 85 จาํกดั 5,150 5,150 ลา้นบาท 99.99 99.99 5,150 5,150 (54) (54) (1,230) (1,230) - - 3,866 3,866 - - 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 3,600 3,600 ลา้นบาท 99.99 99.99 3,604 3,604 - - - - - - 3,604 3,604 - - 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั 2,250 2,250 ลา้นบาท 99.99 99.99 2,250 2,250 - - - - - - 2,250 2,250 79 - 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์2 จาํกดั 370 370 ลา้นบาท 99.99 99.99 370 370 - - (280) (280) - - 90 90 - - 

บริษทั ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จาํกดั 3,600 3,600 ลา้นบาท 99.99 99.99 3,600 3,600 - - - - - - 3,600 3,600 - - 

บริษทั นํ้าใส 304 จาํกดั 462 462 ลา้นบาท 99.99 99.99 478 478 14 14 - - - - 492 492 100 - 

บริษทั อินทิเกรทเตด็ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จาํกดั                              50 50 ลา้นบาท 99.99 99.99 50 50 42 42 - - - - 92 92 - - 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์12 จาํกดั 379 379 ลา้นบาท 99.99 99.99 379 379 - - - - - - 379 379 - - 

บริษทั ซีเอชพี 1 จาํกดั 721 721 ลา้นบาท 99.99 99.99 721 721 - - - - - - 721 721 - - 

บริษทั ซีเอชพี 3 จาํกดั 250 250 ลา้นบาท 99.99 99.99 250 250 - - - - - - 250 250 - - 

บริษทั ซีเอชพี 5 จาํกดั 346 346 ลา้นบาท 99.99 99.99 346 346 - - - - - - 346 346 - - 

บริษทั ไอพีพี ไอพี 7 จาํกดั 630 630 ลา้นบาท 99.99 99.99 630 630 - - - - - - 630 630 - - 

บริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกดั 740 740 ลา้นบาท 99.99 99.99 759 759 - - (73) (73) (700) (700) - - - - 

PT Utami Jaya Mulia   34,000 34,000 ลา้นรูเปีย 99.00 99.00 545 545 - - (194) (194) - - 351 351 - - 

Ocean Star Holding Company Limited 33 33 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

100.00 100.00 1,077 1,077 - - (595) (595) - - 482 482 - - 

บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพท่าตูม จาํกดั 5 5 ลา้นบาท 99.99 99.99 5 5 - - - - - - 5 5 - - 

บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนกา๊ซชีวภาพพนมสารคาม 

จาํกดั 5 5 ลา้นบาท 99.99 99.99 5 5 - - - - - - 5 5 - - 

บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนท่าตูม จาํกดั 7 7 ลา้นบาท 99.99 99.99 7 7 - - - - - - 7 7 - - 

บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนลาํสนธิ จาํกดั 1 1 ลา้นบาท 99.99 99.99 1 1 - - - - - - 1 1 - - 

บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนลานสัก จาํกดั 1 1 ลา้นบาท 99.99 99.99 1 1 - - - - - - 1 1 - - 

บริษทั เอน็พีเอส โซลาร์ จาํกดั 555 47 ลา้นบาท 99.99 99.99 555 47 - - - - - - 555 47 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      20,783 20,275 2 2 (2,372) (2,372) (700) (700) 17,727 17,219 179 - 
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4.1 รายการเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงันี ้

 เงินลงทุนในบริษทั เอน็พีเอส โซลาร์ จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัยอ่ยไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 184 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 289 ลา้นบาท โดยการออกจาํหน่ายหุน้สามญั

จํานวน 10.5 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจํานวน 105 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่                         

ผู ้ถือหุ้นรายเดิม โดยได้รับชําระค่าหุ้นจนครบทั้ งจํานวนแล้ว ซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าวได้ดําเนินการ                                          

จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2565 ของบริษทัย่อยไดมี้มติพิเศษ

อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 289 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 559 ลา้นบาท โดยการออกจาํหน่าย

หุ้นสามญัจาํนวน 27 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวน 270 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายให้แก่                             

ผูถื้อหุ้นรายเดิม ซ่ึงบริษทัยอ่ยทยอยเรียกชาํระค่าหุ้นและไดรั้บชาํระแลว้จาํนวน 266 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ย

ดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 

 นอกจากน้ี บริษทัย่อยไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมทั้งจาํนวนจากการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1/2564 เป็นจาํนวนเงิน 

137 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวครบทั้งจาํนวนแลว้ 

 เงินลงทุนในบริษทั อินดสัเตรียล วอเตอร์ ซัพพลาย จาํกดั บริษทัฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษทั นํ้ าใส 304 

จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทั อินดสัเตรียล วอเตอร์ ซพัพลาย 

จาํกดั ท่ีบริษทัฯลงทุนโดยถือหุน้ผา่นบริษทั นํ้าใส 304 จาํกดั ไดมี้มติพิเศษอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก

เดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 54 ลา้นบาท โดยการออกจาํหน่าย หุ้นสามญัจาํนวน 5.3 ลา้นหุ้น มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวน 53 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิม โดยเรียกชาํระค่า

หุ้นร้อยละ 25 เป็นจํานวน 13 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าวได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน                              

กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2565  
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4.2 การจัดประเภทเงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2564 ได้มีมติอนุมติัการจาํหน่าย                   

หุน้สามญัของบริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกดั จาํนวน 0.74 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

ในราคาหุ้นละ 946 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 700 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ

การดาํเนินงานท่ียกเลิก บริษทัฯแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี 

จาํกัดเป็นรายการแยกต่างหาก ภายใตห้ัวขอ้ “สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” และ 

“หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ซ่ึงบริษทัฯไม่แยกแสดงผลกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการ

ต่างหากจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองในส่วนของกาํไรขาดทุน เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่เป็นสายงานธุรกิจ

ท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกับบริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จาํกัด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565                      

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน   

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 24 1 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 81 

สินคา้คงเหลือ 109 - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14 - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 543 - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 700 

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 700 782 

หนีสิ้น   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5 - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5 - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 - 

หนีสิ้นที่เกีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 40 - 
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5. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 19,532 5,866 

บวก: ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 628 56 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (375) (135) 

 จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

               ณ วนัท่ี จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 19,784 5,787 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่หรือท่ีจะก่อสร้างข้ึนใน

อนาคตและเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจาํนวน 4,346 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 

จาํนวน 3,928 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 3,819 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: จาํนวน 

3,928 ลา้นบาท)) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์

ในระหว่างไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาสินเช่ือวงเงินหนงัสือคํ้าประกนักบัธนาคารแห่งหน่ึง 

โดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัฯไดข้อวงเงิน

ดงักล่าวเพื่อจะนาํเป็นวงเงินในการคํ้าประกนัการปฎิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                           

แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  

6. หุ้นกู้ระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูร้ะยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 16,497 16,591 

บวก:  ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี 

              ระหวา่งงวด 8 8 

รวม 16,505 16,599 

หกั:  หุน้กูส่้วนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (7) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 16,498 16,599 
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 ภายใตหุ้้นกูข้องบริษทัฯมีขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูห้ลายประการซ่ึง

บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ี

บริษทัฯผิดนัดชาํระหน้ีตามหุ้นกู ้และการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงระบุให้

ตอ้งมีเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล เป็นตน้ 

 ณ ว ันท่ี  31 มีนาคม 2565 บริษัทย่อย 5 แห่งได้ซ้ือหุ้นกู้ค ร้ัง ท่ี  1/2560 ชุดท่ี  2 คร้ังท่ี  2/2560 ชุดท่ี  3                                

คร้ังท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 และ 2 คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1, 2 และ 3 และคร้ังท่ี 2/2564 ของบริษทัฯ

จาํนวน 101,000 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 101 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ถึง 5.50 ต่อปี 

7. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยดาํเนินกิจการ

ในสองส่วนงานหลกัคือ (1) ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้ าและนํ้ า (2) ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย 

เอทานอลและสําหรับส่วนงานอ่ืน ๆ คือ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง ธุรกิจ

ใหบ้ริการขนส่ง และธุรกิจวิจยัและพฒันา 

 กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 

2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2565 

 ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้า  

ไอนํ้าและนํ้ า 

ส่วนงานผลิต                   

และจาํหน่าย          

เอทานอล ส่วนงานอ่ืน ๆ รวม 

การตดัรายการ

บญัชี                      

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       

รายไดจ้ากภายนอก 3,522 391 121 4,034 - 4,034 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 85 - 981 1,066 (1,066) - 

รวมรายได ้ 3,607 391 1,102 5,100 (1,066) 4,034 

ข้อมูลเกีย่วกบักาํไร       

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 337 (61) 100 376 (12) 364 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย      (376) 

รายไดอ่ื้น      181 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน      4 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

   สินทรัพยท์างการเงิน 

     

1 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      1 

ตน้ทุนทางการเงิน      (223) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (3) 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ      (52)  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2564 

 ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้า  

ไอนํ้าและนํ้ า 

ส่วนงานผลิต         

และจาํหน่าย                                   

เอทานอล ส่วนงานอ่ืน ๆ รวม 

การตดัรายการ

บญัชี                      

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       

รายไดจ้ากภายนอก 3,063 721 70 3,854 - 3,854 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 81 - 632 713 (713) - 

รวมรายได ้ 3,144 721 702 4,567 (713) 3,854 

ข้อมูลเกีย่วกบักาํไร       

กาํไรของส่วนงาน 1,179 46 38 1,263 (6) 1,257 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย      (375) 

รายไดอ่ื้น      20 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน      8 

ตน้ทุนทางการเงิน      (194) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (102) 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ      614 
 

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั้น รายไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือ

เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้  

8. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้  

8.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกบัรายจ่ายการซ้ือ

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บาท 306 61 28 60 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 17 0.3 0.3 0.3 

รวมเทียบเท่า (ลา้นบาท) 867 71 38 70 
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8.2 การคํา้ประกนั 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงิน                                        

ในประเทศในนามของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติัตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย     

ค ํ้าประกนัตามสญัญาขายไฟฟ้า 456 456 456 456 

ค ํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาไฟฟ้าสาํรอง 181 181 181 181 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

ค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 54 54 - - 

อ่ืน ๆ 5 5 4 4 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยสามแห่งใชว้งเงินออกหนงัสือคํ้าประกนัร่วมกนักบับริษทัฯเพื่อคํ้าประกนั

การใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวงเงินรวม 54 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 54 ลา้นบาท) นอกจากน้ี 

บริษทัยอ่ยสามแห่งใชเ้งินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อคํ้าประกนักบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตาม

สญัญาขายไฟฟ้าในจาํนวน 337 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: จาํนวน 217 ลา้นบาท) 

9. เคร่ืองมือทางการเงิน  

9.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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9.2 ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (ตรวจสอบแลว้) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

หุน้กูภ้าคเอกชนท่ีอยูใ่นความตอ้งการ

ของตลาด - 90 - 90 - 327 - 327 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 27 27 - - 27 27 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

หุน้กูร้ะยะยาวสกลุเงินบาท - 16,534 - 16,534 - 16,611 - 16,611 

         

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (ตรวจสอบแลว้) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 79 79 - - 79 79 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

หุน้กูร้ะยะยาวสกลุเงินบาท - 16,636 - 16,636 - 16,743 - 16,743 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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10. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 บริษทั เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกัดซ่ึงเป็นบริษทัย่อยได้ทาํสัญญา                         

โอนกิจการทั้งหมดกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั โดยบริษทั 

เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั ไดรั้บโอนสินทรัพย ์หน้ีสิน รวมถึงสิทธิและหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามวนัและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา โดยไดต้กลงราคาขายเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 3,800 ลา้นบาท เง่ือนไข

การจ่ายชาํระเป็นการโอนหุ้น ต่อมา เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2565 ของ

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ลิกกิจการ และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน

เลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2565 

 เงินลงทุนในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 3/2565 ของบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ 

จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 2,250 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 6,050 

ลา้นบาท โดยการออกจาํหน่ายหุน้สามญัจาํนวน 380 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวน 3,800 ลา้นบาท

เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อ

กระทรวงพาณิชย ์

 เงินลงทุนในบริษทั เอน็พีเอส โซลาร์ จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2565 ของบริษทั เอ็นพีเอส โซลาร์ จาํกดัซ่ึงเป็น

บริษทัย่อยได้มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 559 ล้านบาท เป็นจาํนวน 849 ล้านบาท                      

โดยการออกจาํหน่ายหุน้สามญัจาํนวน 29 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวน 290 ลา้นบาท เพื่อเสนอขาย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิม โดยเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอตัราร้อยละ 25 รวมเป็นเงิน 73 ลา้นบาท                                             

ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2565 

 เงินลงทุนใน Biomasse Energie d’ Alizay (“BEA”) 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2565 ของบริษทัฯไดมี้มติการซ้ือหุน้ทั้งหมดของ 

Biomasse Energie d’ Alizay ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศฝร่ังเศส จาก DA Alizay SAS ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึงจาํนวน 200,000 หุน้ รวมมูลค่าทั้งส้ิน 51.5 ลา้นยโูร โดยบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าว

ในวนัเดียวกนัและไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ทั้งจาํนวนแลว้ 
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10.2 เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2565 ของบริษทั อินทิเกรทเตด็ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 8.4 บาท                                           

คิดเป็นจาํนวนเงิน 25.2 ลา้นบาท 

10.3 หุ้นกู้ระยะยาว 

 ในระหว่างวนัท่ี 9 ถึง 11 พฤษภาคม 2565 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3 

หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูท่ี้ออกใหม่แก่ผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

จาํนวนหุน้กู ้(ลา้นบาท) 1,000 1,000 1,500 

จาํนวนหุน้กูส้าํรอง (ลา้นบาท) - 500 1,000 

อายหุุน้กู ้ 4 ปี 5 ปี 6 เดือน 7 ปี 

วนัออกจาํหน่ายหุน้กู ้ 12 พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2565 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 12 พฤษภาคม 2569 12 พฤศจิกายน 2570 12 พฤษภาคม 2572 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 4.00 4.60 5.10 

กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกสาม 

เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 2565 ถึง 

พฤษภาคม 2569 

ชาํระดอกเบ้ียทุกสาม 

เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 2565 ถึง 

พฤศจิกายน 2570 

ชาํระดอกเบ้ียทุกสาม

เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน 

สิงหาคม 2565 ถึง 

พฤษภาคม 2572 

11. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
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