






บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 1 มกราคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่ แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 647,202                3,598,808             721,925                381,874                3,154,621             
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชภ้ายในหน่ึงปี -                           -                           92,428                  -                           -                           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4 1,113,809             327,499                298                       1,048,000             -                           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 952,784                1,218,621             747,439                903,692                908,576                
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,509,599             1,952,413             1,883,098             1,007,532             885,045                
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 3,462,383             3,171,034             2,630,537             1,911,224             1,793,621             
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           9,000                    
ลูกหน้ีคา่หุน้สามญัจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           667,200                -                           -                           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                           -                           -                           237,513                45,014                  
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้และบริการแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 110,211                44,381                  14,837                  140,860                44,402                  
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้แก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,410                    1,045                    259,895                -                           -                           
สินคา้คงเหลือ 2,183,144             1,551,534             804,894                950,483                882,906                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 24,483                  62,221                  57,970                  12,340                  26,178                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 789,711                416,363                317,687                227,109                157,266                

8,339,353             9,172,885             5,567,671             4,909,403             6,113,008             
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 6.2 705,528                680,128                -                           800,218                730,418                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,044,881             9,853,013             5,567,671             5,709,621             6,843,426             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชเ้กินกว่าหน่ึงปี -                           -                           55,621                  -                           -                           
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 6,995                    276,929                271,564                -                           270,000                
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 4 350,713                223,319                126,472                -                           -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                           -                           -                           20,121,230           17,218,700           
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 356,734                355,231                221,629                399,637                399,637                
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดินให้เช่า 14,648                  14,648                  14,648                  88,890                  88,890                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 21,719,746           20,545,603           21,712,199           5,670,399             5,865,985             
สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 315,539                315,539                315,539                -                           -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 547,363                553,133                413,252                208,117                212,166                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 214,784                141,496                136,165                66,331                  59,445                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 23,526,522           22,425,898           23,267,089           26,554,604           24,114,823           
รวมสินทรัพย์ 32,571,403           32,278,911           28,834,760           32,264,225           30,958,249           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 1 มกราคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่ แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 546,296                -                       123,578                546,296                -                       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 651,797                241,734                298,828                661,229                481,851                
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,458,427             1,133,894             1,015,238             692,852                755,219                
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,110,224             1,375,628             1,314,066             1,354,081             1,237,070             
เงินปันผลคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                           1,000,882             -                           -                           1,000,882             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 131,138                1,311,257             998,752                1,818,399             1,722,351             
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,259                    10,019                  9,903                    4,815                    5,536                    
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                           -                           677,788                -                           -                           
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 1,731,096             1,729,786             3,896,974             1,754,627             1,753,286             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,542                    12,225                  7,605                    -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 232,206                225,601                209,736                79,009                  74,842                  

4,760,761             5,665,398             7,238,402             5,557,227             5,793,967             
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 6.2 42,773                  41,456                  -                           -                           -                           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,803,534             5,706,854             7,238,402             5,557,227             5,793,967             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 92,825                  192,286                164,694                34,434                  36,587                  
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                           -                           1,406,841             -                           -                           
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 16,804,287           14,767,336           8,345,401             16,852,742           14,837,936           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 188,162                184,930                204,068                77,196                  77,653                  
เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเงินประกนัอ่ืน 66,514                  59,559                  41,312                  55,528                  48,585                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,341                  21,145                  94,186                  -                           -                           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 22,968                  24,543                  33,026                  -                           -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 17,197,097           15,249,799           10,289,528           17,019,900           15,000,761           
รวมหนีสิ้น 22,000,631           20,956,653           17,527,930           22,577,127           20,794,728           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 1 มกราคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่ 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           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             9,354,039             
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั (199,515)              (350,701)              (336,814)              153,444                2,258                    
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 353,623                353,623                318,810                353,623                353,623                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,051,250             1,871,530             2,021,293             (174,008)              453,601                
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
   ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 11,375                  16,307                  (33,153)                -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,570,772           11,244,798           11,324,175           9,687,098             10,163,521           
ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัยอ่ย ก่อนการรวมธุรกิจ 
   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                           77,460                  (17,345)                -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,570,772           11,322,258           11,306,830           9,687,098             10,163,521           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,571,403           32,278,911           28,834,760           32,264,225           30,958,249           

-                           -                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุน: 
รายได้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน ้าและน ้า 3,698,403 3,461,796 2,331,393       2,153,060       
รายไดจ้ากการขายเอทานอล 483,399 481,971 -                      -                      
รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 82,503 57,314 742,998          590,922          
รายไดค้่าบริการ 40,066 23,931 45,359            44,067            
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับ -                      -                      216,240          -                      
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 63,704            -                      32,705            -                      
   อ่ืน ๆ 89,655            11,949            11,217            8,709              
รวมรายได้ 4,457,730       4,036,961       3,379,912       2,796,758       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายไฟฟ้า ไอน ้าและน ้า 4,019,139       2,529,081       2,758,843       1,678,844       
ตน้ทุนขายเอทานอล 624,501          493,727          -                      -                      
ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน 74,912            57,353            739,045          585,356          
ตน้ทุนค่าบริการ 61,587            12,360            30,082            54,411            
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 6,816              9,127              -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 176,205          127,047          96,620            69,680            
ค่าใชจ่้ายโรงงานท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหยดุการผลิต 26,045            29,340            -                      -                      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                      14,866            -                      11,948            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -                      15,788            -                      38,248            
รวมค่าใช้จ่าย 4,989,205       3,288,689       3,624,590       2,438,487       
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน (531,475)         748,272          (244,678)         358,271          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,002              421                 -                      -                      
รายไดท้างการเงิน 18,550            5,358              6,575              2,169              
ตน้ทุนทางการเงิน (263,591)         (226,187)         (260,553)         (208,713)         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (775,514)         527,864          (498,656)         151,727          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,927)             (47,469)           (4,849)             (33,062)           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (781,441)         480,395          (503,505)         118,665          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,553)             (2,999)             -                      -                      

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,596              -                      -                      -                      
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                      -                      -                      -                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 2,043              (2,999)             -                      -                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (779,398)         477,396          (503,505)         118,665          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
   ก  าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (772,909)         435,272          
   ก  าไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (8,532)             45,123            

(781,441)         480,395          

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
   ก  าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (770,213)         432,245          
   ก  าไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (9,185)             45,151            

(779,398)         477,396          

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.83)               0.47                (0.54)               0.13                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุน: 
รายได้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน ้าและน ้า 7,543,678 6,790,030 4,706,272       4,129,465       
รายไดจ้ากการขายเอทานอล 874,554 1,203,612 -                      -                      
รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 138,644 106,595 1,462,407       1,052,590       
รายไดค้่าบริการ 104,764 44,706 89,721            88,848            
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับ 6 -                      -                      395,244          -                      
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 67,460            -                      35,493            -                      
   อ่ืน ๆ 270,486          31,879            19,327            20,746            
รวมรายได้ 8,999,586       8,176,822       6,708,464       5,291,649       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายไฟฟ้า ไอน ้าและน ้า 7,690,151       4,899,390       5,168,861       3,098,670       
ตน้ทุนขายเอทานอล 1,082,124       1,155,515       -                      -                      
ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน 112,803          96,796            1,451,776       1,042,250       
ตน้ทุนค่าบริการ 111,874          56,272            57,732            109,646          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 12,915            17,058            -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 292,158          239,625          173,806          137,755          
ค่าใชจ่้ายโรงงานท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหยดุการผลิต 56,323            55,360            -                      -                      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                      6,646              -                      31,639            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) 3 (745)                17,952            3,978              48,757            
รวมค่าใช้จ่าย 9,357,603       6,544,614       6,856,153       4,468,717       
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน (358,017)         1,632,208       (147,689)         822,932          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,504              659                 -                      -                      
รายไดท้างการเงิน 19,088            5,420              6,709              2,207              
ตน้ทุนทางการเงิน (486,586)         (419,725)         (482,580)         (377,072)         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (824,011)         1,218,562       (623,560)         448,067          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8,706)             (149,585)         (4,049)             (89,713)           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (832,717)         1,068,977       (627,609)         358,354          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,932)             30,953            -                      -                      

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,596              (1,756)             -                      (7,964)             
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                      351                 -                      1,593              

4,596              (1,405)             -                      (6,371)             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (336)                29,548            -                      (6,371)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (833,053)         1,098,525       (627,609)         351,983          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
   ก  าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (824,876)         1,048,971       
   ก  าไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (7,841)             20,006            

(832,717)         1,068,977       

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
   ก  าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (823,868)         1,078,652       
   ก  าไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (9,185)             19,873            

(833,053)         1,098,525       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.88)               1.12                (0.67)               0.38                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของ ส่วนของผูถื้อหุน้
ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัยอ่ย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจาก ผลต่างจาก ก่อนการรวม
ท่ีออกจ าหน่ายและ การจดัโครงสร้างการ จดัสรรแลว้ - การแปลงค่างบการเงิน ธุรกิจภายใต้ รวม

หมายเหตุ ช าระเตม็มูลค่าแลว้ ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ การควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ตามที่รายงานไว้เดิม 9,354,039                    (336,814)                                 318,810                       2,021,293                    (33,153)                               -                                   11,324,175                  
ผลสะสมของการปรับปรุงรายการจากการจดัโครงสร้าง
   การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ -                                   -                                              -                                   -                                   -                                          (17,345)                        (17,345)                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - หลงัการปรับปรุง 9,354,039                    (336,814)                                 318,810                       2,021,293                    (33,153)                               (17,345)                        11,306,830                  
ก าไรส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                                   -                                              -                                   1,048,971                    -                                          20,006                         1,068,977                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                                   -                                              -                                   (1,405)                          31,086                                 (133)                             29,548                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                                   -                                              -                                   1,047,566                    31,086                                 19,873                         1,098,525                    
โอนผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ
   ของกลุ่มบริษทัเขา้ก าไรสะสม -                                   232                                         -                                   (232)                             -                                          -                                   -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 9,354,039                    (336,582)                                 318,810                       3,068,627                    (2,067)                                 2,528                           12,405,355                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 - ตามที่รายงานไว้เดิม 9,354,039                    (350,701)                                 353,623                       1,871,530                    16,307                                 -                                   11,244,798                  
ผลสะสมของการปรับปรุงรายการจากการจดัโครงสร้าง
   การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ -                                   -                                              -                                   -                                   -                                          77,460                         77,460                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 - หลงัการปรับปรุง 9,354,039                    (350,701)                                 353,623                       1,871,530                    16,307                                 77,460                         11,322,258                  
ขาดทุนส าหรับงวด -                                   -                                              -                                   (824,876)                      -                                          (7,841)                          (832,717)                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                   -                                              -                                   4,596                           (4,932)                                 (1,344)                          (1,680)                          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                   -                                              -                                   (820,280)                      (4,932)                                 (9,185)                          (834,397)                      
บริษทัยอ่ยออกหุน้สามญัก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                                   -                                              -                                   -                                   -                                          1,986,300                    1,986,300                    
ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6 -                                   (1,903,389)                              -                                   -                                   -                                          -                                   (1,903,389)                   
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีรับโอนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6 -                                   2,054,575                               -                                   -                                   -                                          (2,054,575)                   -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 9,354,039                    (199,515)                                 353,623                       1,051,250                    11,375                                 -                                   10,570,772                  

-                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)  

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจาก
ท่ีออกจ าหน่าย การจดัโครงสร้างการ จดัสรรแลว้ -

และช าระเตม็มูลค่าแลว้ ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 9,354,039                     16,146                                   318,810                        1,475,608                     11,164,603                   
ก าไรส าหรับงวด -                                   -                                            -                                   358,354                        358,354                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                   -                                            -                                   (6,371)                          (6,371)                          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                   -                                            -                                   351,983                        351,983                        
โอนผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ
  ของกลุ่มบริษทัเขา้ก าไรสะสม -                                   232                                       -                                   (232)                             -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 9,354,039                     16,378                                   318,810                        1,827,359                     11,516,586                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 9,354,039                     2,258                                     353,623                        453,601                        10,163,521                   
ขาดทุนส าหรับงวด -                                   -                                            -                                   (627,609)                      (627,609)                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                   -                                            -                                   -                                   -                                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                   -                                            -                                   (627,609)                      (627,609)                      
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนจาก
   การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                   151,186                                 -                                   -                                   151,186                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 9,354,039                     153,444                                 353,623                        (174,008)                      9,687,098                     

-                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ก าไร (ขาดทุน) สะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2565

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (824,011)           1,218,562         (623,560)           448,067            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 817,751            832,686            277,724            274,637            
   ค่าตดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 30,565              21,944              27,544              15,938              
   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) (745)                  17,952              3,978                48,757              
   การปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 20,184              -                        -                        -                        
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าสินทรัพยท์างกางเงิน (977)                  -                        -                        -                        
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (1,504)               (659)                  -                        -                        
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย -                        (1,000)               -                        (1,000)               
   (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 590                   (489)                  (282)                  (334)                  
   รายไดจ้ากเงินสนบัสนุนจากกองทนุเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (1,893)               (2,118)               -                        -                        
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,628              13,444              3,231                3,429                
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,789                4,203                32,751              14,748              
   เงินปันผลรับ -                        -                        (395,244)           -                        
   รายไดท้างการเงิน (19,088)             (5,420)               (6,709)               (2,207)               
   ตน้ทนุทางการเงิน 460,738            403,951            457,351            363,442            
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 498,027            2,503,056         (223,216)           1,165,477         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (296,776)           (483,483)           (122,073)           (1,280,749)        
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ (73,195)             (6,299)               (96,458)             (264,859)           
   สินคา้คงเหลือ (704,277)           (905,648)           (67,577)             (162,309)           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (341,234)           (145,413)           (76,246)             (25,591)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (64,016)             (6,072)               -                        768                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 881,140            (255,790)           140,202            566,252            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,358                85,510              4,166                (24,613)             
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (5,718)               (6,733)               (3,688)               (4,636)               
   เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเงินประกนัอ่ืน 6,955                3,320                6,943                3,327                
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (92,736)             782,448            (437,947)           (26,933)             
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 19,088              5,420                6,399                2,832                
   จ่ายดอกเบ้ีย (426,573)           (365,854)           (425,076)           (332,192)           
   รับภาษีเงินไดร้อรับคืน 32,581              20,929              32,581              -                        
   จ่ายภาษีเงินได้ (36,464)             (37,102)             (12,340)             (11,367)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (504,104)           405,841            (836,383)           (367,660)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2565

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชล้ดลง -                        148,049            -                        16,376              
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 269,934            (5,057)               270,000                                            -
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        (263,420)           (3,251,000)        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        -                        -                        2,500                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (785,333)           (3,637,327)        (1,048,000)        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน (129,836)           (97,628)             -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทนุในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย -                        -                        (2,751,344)        (1,731,909)        
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (1,903,389)        -                        -                        -                        
เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -                        2,761                -                        2,761                
เงินสดรับจากลูกหน้ีค่าหุน้สามญัจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        667,200            -                        667,200            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย -                        1,000                -                        1,000                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,316,845)        (416,351)           (134,795)           (186,865)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 402                   2,784                402                   1,922                
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (8,557)               (157,886)           (9,032)               -                        
เงินสดจ่ายเงินมดัจ า (492)                  (3,851)               (492)                  (709)                  
เงินสดรับจากเงินปันผล -                        -                        404,244            -                        
เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,874,116)        (3,496,306)        (3,532,437)        (4,478,724)        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 546,296            (123,578)           546,296            (123,578)           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                        169,419            63,500              (91,881)             
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (133,683)           (15,154)             (4,082)               (4,957)               
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                        (2,089,935)        -                        -                        
ช าระคืนหุน้กู้ (2,946,185)        -                        (2,968,300)        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือออกหุน้กูร้ะยะยาว (40,459)             (53,567)             (40,459)             (53,567)             
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 5,000,000         5,500,000         5,000,000         5,500,000         
เงินปันผลจ่าย (1,000,882)        -                        (1,000,882)        -                        
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 1,425,087         3,387,185         1,596,073         5,226,017         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (10,119)             32,297              -                        -                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (2,963,252)        329,017            (2,772,747)        379,633            
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 3,598,808         721,925            3,154,621         133,607            
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด
   ของสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 11,646              -                        -                        -                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 647,202            1,050,942         381,874            513,240            

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 226                   8,896                -                        -                        
   เจา้หน้ีจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 648,917            56,811              52,536              35,906              
   บริษทัยอ่ยเพ่ิมทนุดว้ยการหักกลบลบหน้ีกบัเงินกูย้มืและ
      เจา้หน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,986,300         -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือ บริษทั ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลด้ิง จ ากดั และ บริษทั สินสุขใจ จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย และ Cogen Investments Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งท่ี British Virgin Islands มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 64 ร้อยละ 26 และร้อยละ 10 ตามล าดบั ธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้ าและน ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯอยูท่ี่ 206 หมู่ 4 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 Cogen Investments Limited ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯร้อยละ 10 ไดข้ายหุ้นสามญั
ทั้งหมดให้กับ Double A Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งท่ี Cayman Islands ส่งผลให้ 
Cogen Investments Limited ไม่ได้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯอีกต่อไป ดังนั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
บริษทัฯมีผูถื้อหุ้นคือ บริษทั ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี  โฮลด้ิง จ ากัด บริษทั สินสุขใจ จ ากัด และ Double A 
Holdings Limited มีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 64 ร้อยละ 26 และร้อยละ 10 ตามล าดบั 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน                       
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น                               
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น                           
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน)      
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) และได้จัดท าขึ้ น               
โดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ยกเวน้การซ้ือ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

1.4  นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

1.5 การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงัจากการจัดโครงสร้างการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 ในงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั Biomasse Energie d’ Alizay (“BEA”) ซ่ึงจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศฝร่ังเศส จาก DA Alizay SAS ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 6  

 ซ่ึงบริษทัดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันของถือหุ้นสูงสุดท่ีเป็นบุคคลเดียวกันทั้งก่อนและหลัง                                  
การจดัโครงสร้าง ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นว่า การจดัโครงสร้างการลงทุนขา้งตน้ถือเป็น                                         
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั บริษทัฯจึงถือเสมือนว่าบริษทัดงักล่าวท่ีซ้ือเขา้มาในระหว่างงวด
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมาโดยตลอด ดงันั้น งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จึงรวมผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 
โดยไม่ค  านึงถึงวันท่ีมีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ว ันท่ีมีการซ้ือหุ้นของบริษัทย่อย) 
นอกจากน้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี                                  
31 ธนัวาคม 2564 ใหม่ และน าเสนองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ีเพื่อสะทอ้นผลของการ
รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี                     
31 ธนัวาคม 2564 

ณ วนัท่ี                             
1 มกราคม 2564 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มขึ้น 414 22 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น  1,013 978 
หน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,350 1,017 
ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 77 (17) 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 มิถุนายน   

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 มิถุนายน   

 2564 2564 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก าไรขาดทุน:   
รายไดเ้พิ่มขึ้น 345 610 
ค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น 300 590 
ก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึ้น 45 20 
ก าไรต่อหุ้น (บาท):   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.05 0.02 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินค้า      
ขายไฟฟ้า ไอน ้าและน ้า - - 649 535 ราคาตลาดและราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศ

ราคาเช้ือเพลิง 
รายได้อ่ืน      
ค่าบริการรับ - - 96 83 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัและราคาเทียบเคียง             

ราคาตลาด 
ขายวตัถุดิบ - - 1,462 1,053 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 395 - อตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - - 46 58 ราคาตามสัญญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินค้า      
ซ้ือไฟฟ้า - - 1,217 993 ราคาตลาด 
ซ้ือไอน ้ า - - 51 66 ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคาเช้ือเพลิง 
ซ้ือน ้า - - 130 127 ราคาตลาด 
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน      
ค่าขนส่ง - - 72 58 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าแรงงานและค่าบริการอ่ืน - - 66 95 ราคาตามสัญญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 5 13 อตัราร้อยละ 0.4 ถึงร้อยละ 0.6 ต่อปี                                     

(2564: อตัราร้อยละ 0.6 ถึงร้อยละ 3.5 ต่อปี) 
      
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
ขายสินค้า      
ขายไฟฟ้า ไอน ้าและน ้า 1,901 1,616 482 501 ราคาตลาดและราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศ

ราคาเช้ือเพลิง 
ขายแป้งมนัส าปะหลงั 30 30 - - ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ขายก๊าซชีวภาพ 42 26 - - ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคาเช้ือเพลิง 
ซ้ือสินค้า      
ซ้ือน ้ามนัยางด า 234 143 - - ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคาเช้ือเพลิง 
ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 114 68 104 55 ราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบอ่ืนในการผลิต 228 108 39 11 ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคาเช้ือเพลิง

และราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน      
ค่าขนส่ง 14 17 12 17 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าเช่า 24 19 6 9 ราคาตามสัญญาโดยราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าบริการจกัรกลหนกั 19 5 19 - ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าแรงงานและค่าบริการอ่ืน 169 33 5 13 ราคาตามสัญญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับรายการธุรกิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้  โดยสัญญาท่ี
ส าคญัมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัตามท่ีเปิดเผยในงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
(ปรับปรุงใหม่) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน      
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 683 463 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 860 1,182 131 366 

รวมลูกหน้ีการคา้ 860 1,182 814 829 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2) (2) (9) (4) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 858 1,180 805 825 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 97 65 
การร่วมคา้ - 1 - 1 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 95 39 2 19 

รวมลูกหน้ีอื่น 95 40 99 85 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (1) - (1) 

รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 95 39 99 84 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 953 1,219 904 909 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 110 44 141 44 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 63 84 - - 
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 ยอดคงเหลือจ านวน 141 ล้านบาท คือเงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ยค่าเช้ือเพลิงชีวมวลและถ่านหิน ส าหรับเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
  (ปรับปรุงใหม่)   
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย  - - 510 447 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 481 68 17 7 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 481 68 527 454 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย  - - 76 15 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 171 174 58 13 

รวมเจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 171 174 134 28 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  652 242 661 482 

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

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 

เพ่ิมขึ้น           

ระหว่างงวด 

ลดลง               

ระหว่างงวด 

ก าไร (ขาดทุน) จาก                      

อตัราแลกเปลี่ยน 

ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 

ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี                  

30 มิถุนายน 2565 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน      

บริษัทย่อย      

Biomasse Energie d’ Alizay - 195 - (4) 191 

PT. Utami Jaya Mulia  45 - - 2 47 

รวมเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45 195 - (2) 238 

เงินใหกู้ย้มืขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.6 และร้อยละ 4.9 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 0.6 ต่อปี) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี                            

1 มกราคม 2565 
เพ่ิมขึ้น                      

ระหว่างงวด 
ลดลง                         

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ                          
ณ วนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2565 

 (ตรวจสอบแลว้)
(ปรับปรุงใหม่)    

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
การร่วมค้า     
บริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชัน่ จ ากดั 131 - - 131 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
DA Alizay SAS 1,180 - (1,180) - 
รวมเงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 1,311 - (1,180) 131 

เงินกูย้ืมคงเหลือขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.6 ซ่ึงจะครบก าหนดช าระ 31 ธนัวาคม 2565 ไม่มีหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนั 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ                   
ณ วนัท่ี                              

1 มกราคม 2565 
เพ่ิมขึ้น                  

ระหว่างงวด 
ลดลง                       

ระหว่างงวด 

ขาดทุนจาก        
อตัราแลกเปล่ียน 
ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 

ยอดคงเหลือ                 
ณ วนัท่ี                           

30 มิถุนายน 2565 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
บริษัทย่อย       
บริษทั ซีเอชพี 1 จ ากดั 619 - - - 619 
Ocean Star Holding Company Limited 539 3 - 30 572 
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จ ากดั - 809 (702) - 107 
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์12 จ ากดั 279 - - - 279 
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์2 จ ากดั 96 - - - 96 
บริษทั เอน็พีเอส โซลาร์ จ ากดั  44 50 (94) - - 
บริษทั ซีเอชพี 3 จ ากดั 14 - - - 14 

รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 1,591 862 (796) 30 1,687 

การร่วมค้า      
บริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชัน่ จ ากดั 131 - - - 131 

รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจากการร่วมคา้ 131 - - - 131 

รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,722 862 (796) 30 1,818 
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เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อยข้างต้นจัดท าขึ้นในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.4 ถึงร้อยละ 0.6 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 0.4                                       
ถึงร้อยละ 0.7 ต่อปี) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/                               
กรรมการบริษทัร่วมกนั) 93 155 29 29 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23 24 20 22 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

 
 

(ตรวจสอบแลว้) 
(ปรับปรุงใหม่)  

(ตรวจสอบแลว้) 
 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 104 544 307 455 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  266 296 267 300 
 3 - 6 เดือน 72 81 80 55 

6 - 12 เดือน 227 194 160 19 
มากกวา่ 12 เดือน 191 67 - - 

รวม 860 1,182 814 829 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2) (2) (9) (4) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 858 1,180 805 825 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,590 1,356 717 657 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 403 467 235 209 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,993 1,823 952 866 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,851 3,003 1,757 1,691 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 95 40 99 85 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 518 131 55 19 
รวม 613 171 154 104 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2) (3) - (1) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 611 168 154 103 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  3,462 3,171 1,911 1,794 
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4. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     
ตัว๋แลกเงินระยะสั้นท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน                  
นบัจากวนัท่ีไดม้า 1,000 - 1,000 - 

พนัธบตัรรัฐบาล 351 223 - - 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน     

หุน้กูภ้าคเอกชนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 114 327 48 - 
รวมสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 1,465 550 1,048 - 

     
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,114 327 1,048 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 351 223 - - 

 1,465 550 1,048 - 

เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีบริษทัย่อยสองแห่งท าไว้
กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ซ่ึงพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าว                                  
มีอาย ุ4 ปี และ 6 ปี โดยจะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนธนัวาคม 2567 และธนัวาคม 2571 ตามล าดบั 

5. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
  (ปรับปรุงใหม่)   

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 414 185 30 19 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 117 88 36 31 
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 152 71 103 43 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอรับคืน 102 72 55 61 
อ่ืน ๆ 5 - 3 3 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 790 416 227 157 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ หน่วยเงินตรา สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ผลต่างจากการจดัโครงสร้าง 
การด าเนินธุรกิจของ                    

กลุ่มบริษทั 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน 

จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์
ที่ถือไวเ้พื่อขาย  
(หมายเหตุ 6.2) 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 
เงินปันผลที่บริษทัฯ 
รับระหว่างงวด 

 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564  
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
30 มิถุนายน 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั อี 85 จ ากดั 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 จ ากดั 3,600 3,600 ลา้นบาท 99.99 99.99 3,604 3,604 - - - - - - 3,604 3,604 - - 
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จ ากดั 2,250 2,250 ลา้นบาท 99.99 99.99 2,250 2,250 - - - - - - 2,250 2,250 146 - 
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์2 จ ากดั 370 370 ลา้นบาท 99.99 99.99 370 370 - - (280) (280) - - 90 90 - - 
บริษทั ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ ากดั 3,600 3,600 ลา้นบาท 99.99 99.99 3,600 3,600 - - - - - - 3,600 3,600 - - 
บริษทั น ้าใส 304 จ ากดั 707 462 ลา้นบาท 99.99 99.99 707 478 14 14 - - - - 721 492 179 - 
บริษทั อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากดั                              50 50 ลา้นบาท 99.99 99.99 50 50 42 42 - - - - 92 92 70 - 
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์12 จ ากดั 379 379 ลา้นบาท 99.99 99.99 379 379 - - - - - - 379 379 - - 
บริษทั ซีเอชพี 1 จ ากดั 721 721 ลา้นบาท 99.99 99.99 721 721 - - - - - - 721 721 - - 
บริษทั ซีเอชพี 3 จ ากดั 250 250 ลา้นบาท 99.99 99.99 250 250 - - - - - - 250 250 - - 
บริษทั ซีเอชพี 5 จ ากดั 346 346 ลา้นบาท 99.99 99.99 346 346 - - - - - - 346 346 - - 
บริษทั ไอพีพี ไอพี 7 จ ากดั 630 630 ลา้นบาท 99.99 99.99 630 630 - - - - - - 630 630 - - 
บริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ ากดั 740 740 ลา้นบาท 99.99 99.99 759 759 - - (73) (73) (700) (700) - - - - 
PT. Utami Jaya Mulia   34,000 34,000 ลา้นรูเปีย 99.99 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 จ ากดั 5 5 ลา้นบาท 99.99 99.99 5 5 - - - - - - 5 5 - - 
บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพพนมสารคาม 
จ ากดั 5 5 ลา้นบาท 99.99 99.99 5 5 - - - - - - 

 
5 5 - - 

บริษทั วินด ์ทู เอนเนอร์ยี จ ากดั                              
(เดิมช่ือ “บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนท่าตูม จ ากดั”) 7 7 ลา้นบาท 99.99 99.99 7 7 - -  - - - 7 7 - - 

บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนล าสนธิ จ ากดั 1 1 ลา้นบาท 99.99 99.99 1 1 - - - - - - 1 1 - - 
บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนลานสัก จ ากดั 1 1 ลา้นบาท 99.99 99.99 1 1 - - - - - - 1 1 - - 
บริษทั เอ็นพีเอส โซลาร์ จ ากดั 666 47 ลา้นบาท 99.99 99.99 666 47 - - - - - - 666 47 - - 
Biomasse Energie d’ Alizay 54 - ลา้นยโูร 99.99 - 1,903 - 151 - - - - - 2,054 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      23,026 20,275 153 2 (2,372) (2,372) (700) (700) 20,121 17,219 395 - 
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6.1 รายการเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดังนี ้

 การเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทัยอ่ย 
   หุ้นสามัญที่ออกจ าหน่าย เรียกช าระค่าหุ้นแล้ว  

บริษัท วันที่ประชุม 

มติพิเศษตามที่
ประชุมวิสามัญ                   
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ จ านวน 

มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ มูลค่า 

ทุนจดทะเบียน        
หลังเพิ่มทุน มูลค่า ร้อยละ 

วันที่ด าเนินการ        
จดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชย์ 

   (ลา้นหุ้น) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
เงินลงทุนในบริษัทย่อย          
บริษทั เอ็นพีเอส โซลาร์ 

จ ากดั 
23 กุมภาพนัธ์ 2565 1/2565 10.5 10 10 289  105 100 23 กุมภาพนัธ์ 2565 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 2/2565 27 10 270 559  266  99 1 มีนาคม 2565 
8 เมษายน 2565 3/2565 29 10 290 849 78  27 8 เมษายน 2565 

23 มิถุนายน 2565 4/2565 3.5 10 35 884 33  94 24 มิถุนายน 2565 
รวมเป็นจ านวนท้ังส้ิน   70 10 700  482    
บริษทั น ้าใส 304 จ ากดั 23 มิถุนายน 2565 1/2565 28.4 10 284 746 229  80 24 มิถุนายน 2565 
รวมเป็นจ านวนท้ังส้ิน   28.4 10 284  229    
บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท น ้าใส 304 จ ากัด        
บริษทั อินดสัเตรียล           
วอเตอร์ ซพัพลาย 
จ ากดั 

5 มกราคม 2565 1/2565 5.3 10 53 54 30  57 5 มกราคม 2565 

 23 มิถุนายน 2565 2/2565 7 10 70 124 56  80 28 มิถุนายน 2565 
รวมเป็นจ านวนท้ังส้ิน   12.3 10 123  86    

 นอกจากน้ี บริษทั เอ็นพีเอส โซลาร์ จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมทั้งจ านวนจากการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 
1/2564 เป็นจ านวนเงิน 137 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุน้ดงักล่าวครบทั้งจ านวนแลว้ 

 เงินลงทุนในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ ากัดซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้ท าสัญญา                         
โอนกิจการทั้งหมดกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จ ากดั โดยบริษทั 
เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จ ากดั ไดรั้บโอนสินทรัพย ์หน้ีสิน รวมถึงสิทธิและหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2565 โดยได้ตกลงราคาขายเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 3,800                                     
ลา้นบาท เง่ือนไขการจ่ายช าระเป็นการโอนหุ้น ต่อมา เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น                                               
คร้ังท่ี 2/2565 ของบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้เลิกกิจการ และบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2565 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2565 ของบริษทั เนชั่นแนล เพาเวอร์                                              
แพลนท์ 5 จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าโอนกิจการทั้งหมดเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 4,020 ลา้นบาท 
โดยไดเ้ปล่ียนแปลงสัญญาโอนกิจการทั้งหมดใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่าดงักล่าว 

 เงินลงทุนในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2565 ของบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ 
จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 2,250 ลา้นบาท เป็นจ านวน 6,050 
ลา้นบาท โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัจ านวน 380 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวน 3,800 ลา้นบาท  
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 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 4/2565 ของบริษทัย่อยดังกล่าวได้มีมติ
อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 6,050 ลา้นบาท เป็นจ านวน 6,270 ลา้นบาท โดยการออกจ าหน่าย
หุน้สามญัจ านวน 22 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวน 220 ลา้นบาท 

 โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด เป็นจ านวนทั้งส้ิน 4,020 ล้านบาท ซ่ึง                                                   
บริษทัย่อยดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์  

 เงินลงทุนใน Biomasse Energie d’ Alizay (“BEA”) 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2565 ของบริษทัฯได้มีมติอนุมัติการซ้ือหุ้น
ทั้งหมดของ Biomasse Energie d’ Alizay ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศฝร่ังเศส จาก DA Alizay SAS ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจ านวน 53,946,933 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.99 รวม
มูลค่าทั้งส้ิน 51.5 ลา้นยูโร (เทียบเท่า 1,903 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นดงักล่าวในวนั
เดียวกนัและไดจ่้ายช าระค่าหุ้นทั้งจ านวนแลว้ ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บโอนหุน้แลว้ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีซ้ือของ Biomasse Energie d’ Alizay มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 200 
สินคา้คงเหลือ 42 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 346 
อาคารและอุปกรณ์ 1,781 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (63) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (96) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (174) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (12) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 2,054 
บวก: ผลแตกต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (151) 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,903 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างท่ีสูงกว่าระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัมูลค่าสุทธิตาม
บญัชีของบริษทัย่อยจ านวน 151 ลา้นบาท ไวภ้ายใตบ้ญัชี “ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ                                    
ของกลุ่มบริษทั” และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
นอกจากน้ี บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 151 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใต้หัวข้อเดียวกันเช่นเดียวกับงบการเงินรวมซ่ึงเป็น                                 
การปรับใช ้“แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั”  
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6.2 การจัดประเภทเงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2564 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่าย                   
หุน้สามญัของบริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจ ากดั จ านวน 0.74 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
ในราคาหุ้นละ 946 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 700 ล้านบาท ดังนั้ น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ
การด าเนินงานท่ียกเลิก บริษทัฯแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี 
จ ากัดเป็นรายการแยกต่างหาก ภายใตห้ัวข้อ “สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” และ 
“หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึงบริษทัฯไม่แยกแสดงผลก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการ
ต่างหากจากการด าเนินงานต่อเน่ืองในส่วนของก าไรขาดทุน เน่ืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวไม่เป็นสายงานธุรกิจ
ท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ ากัด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565                      
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 33 1 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 99 
สินคา้คงเหลือ 114 - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 532 - 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย - 700 

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 706 800 

หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5 - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7 - 

หนีสิ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 43 - 
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7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 - หลังปรับปรุงใหม่ 20,546 5,866 
บวก: ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,993 82 
หกั: ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (818) (278) 
 จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
               ณ วนัท่ี จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 21,720 5,670 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่หรือท่ีจะก่อสร้างขึ้นใน
อนาคตและเคร่ืองจักรส่วนหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ านวน  4,240 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 
จ านวน 3,928 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 3,744 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: จ านวน 
3,928 ลา้นบาท)) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์

 ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบัน บริษทัฯได้เข้าท าสัญญาสินเช่ือวงเงินหนังสือค ้ าประกันกับ
ธนาคารแห่งหน่ึง โดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดย
บริษทัฯไดข้อวงเงินดงักล่าวเพื่อน าไปเป็นวงเงินในการค ้าประกนัการปฎิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าต่อ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  

8. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 คือ ตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.75 ต่อปี และมี
ก าหนดช าระคืนในเดือนกนัยายน 2565 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

9. หุ้นกู้ระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูร้ะยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 16,497 16,591 
บวก:  ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี 
              ระหวา่งงวด 24 24 
  ออกหุ้นกูใ้นระหวา่งงวด 4,960 4,960 
หกั:  จ่ายช าระคืนหุ้นกูใ้นระหวา่งงวด (2,946) (2,968) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 18,535 18,607 

 ภายใตหุ้้นกูข้องบริษทัฯมีขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูห้ลายประการซ่ึง
บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ี
บริษทัฯผิดนัดช าระหน้ีตามหุ้นกู ้และการท าธุรกรรมระหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงระบุให้
ตอ้งมีเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัย่อย 4 แห่งไดซ้ื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 และ                            
ชุดท่ี 2 คร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3 และคร้ังท่ี 2/2564 ชุดท่ี 1 ของบริษทัฯจ านวน 72,000 หน่วย 
มูลค่ารวมประมาณ 72 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ถึง 5.35 ต่อปี 

10. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยด าเนินกิจการ
ในสองส่วนงานหลกัคือ (1) ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้ าและน ้ า (2) ส่วนงานผลิตและจ าหน่าย 
เอทานอลและส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง  ธุรกิจ
ใหบ้ริการขนส่ง และธุรกิจวิจยัและพฒันา 

 กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการก าหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 
2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2565 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า  
ไอน ้าและน ้า 

ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่าย             
เอทานอล ส่วนงานอื่น ๆ รวม 

การตดัรายการ
บญัชี                      

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากภายนอก 7,544 875 243 8,662 - 8,662 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 175 - 1,970 2,145 (2,145) - 

รวมรายได ้ 7,719 875 2,213 10,807 (2,145) 8,662 

ข้อมูลเก่ียวกับก าไร (ขาดทุน)       
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 144 (174) 187 157 (17) 140 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีไ่มไ่ดปั้นส่วน:       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย      (837) 
รายไดอ้ื่น      290 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน      67 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน    1 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      2 
ตน้ทุนทางการเงิน      (487) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (9) 

ขาดทุนส าหรับงวด      (833) 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2564 (ปรับปรุงใหม่) 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า  
ไอน ้าและน ้า 

ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่าย             
เอทานอล ส่วนงานอื่น ๆ รวม 

การตดัรายการ
บญัชี                      

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากภายนอก 6,790 1,204 151 8,145 - 8,145 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 153 - 1,410 1,563 (1,563) - 

รวมรายได ้ 6,943 1,204 1,561 9,708 (1,563) 8,145 

ข้อมูลเก่ียวกับก าไร (ขาดทุน)       
ก าไรของส่วนงาน 2,373 29 58 2,459 (1) 2,458 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีไ่มไ่ดปั้นส่วน:        
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย      (833) 
รายไดอ้ื่น      37 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน      (7) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน      (18) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      1 
ตน้ทุนทางการเงิน      (420) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (149) 

ก าไรส าหรับงวด      1,069 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม 
 2565 2564 
  (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ประเทศไทย 8,036 7,535 
ประเทศอ่ืน ๆ 626 610 
รวม 8,662 8,145 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและสิทธิในการประกอบกิจการ
เหมืองถ่านหิน) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   
ประเทศไทย 20,877 20,526 
ประเทศอ่ืน ๆ 1,787 1,031 

รวม 22,664 21,557 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

19 

11. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้  

11.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกบัรายจ่ายการซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บาท 744 61 7 60 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 7.1 0.3 - 0.3 
รวมเทียบเท่า (ลา้นบาท) 251 71 - 70 

11.2 การค า้ประกนั 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงิน                                        
ในประเทศในนามของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติัตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     
ค ้าประกนัตามสัญญาขายไฟฟ้า 456 456 456 456 
ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาไฟฟ้าส ารอง 181 181 181 181 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 60 60 4 4 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยสามแห่งใช้วงเงินออกหนังสือค ้ าประกันร่วมกันกับบริษัทฯเพื่อ                                 
ค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวงเงินรวม 54 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 54 ลา้นบาท) 
นอกจากน้ี บริษัทย่อยสองแห่งใช้เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อค ้ าประกันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                                  
แห่งประเทศไทยตามสัญญาขายไฟฟ้าในจ านวน 225 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: จ านวน 217 ลา้นบาท) 
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12. เคร่ืองมือทางการเงิน  

12.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

12.2 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ตรวจสอบแลว้) 

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

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
หุ้นกูภ้าคเอกชนท่ีอยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาด - 115 - 115 - 327 - 327 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 27 27 - - 27 27 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - 18,711 - 18,711 - 16,611 - 16,611 
         

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ตรวจสอบแลว้) 

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

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
หุ้นกูภ้าคเอกชนท่ีอยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาด - 48 - 48 - - - - 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 79 79 - - 79 79 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - 18,639 - 18,639 - 16,743 - 16,743 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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13. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษทั เอ็นพีเอส โซลาร์ จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมทั้งจ านวนจากการ                                  
เพิ่มทุนคร้ังท่ี 2/2565, 3/2565 และ 4/2565 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 218 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บ
ช าระค่าหุน้ดงักล่าวครบทั้งจ านวนแลว้ 

13.2 หุ้นกู้ระยะยาว 

 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 บริษทัฯไดจ่้ายช าระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอน รวมทั้งส้ินจ านวน 1,755 
ล้านบาท ซ่ึงแบ่งเป็นหุ้นกู้ 2 ชุด คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 จ านวน 982 ล้านบาท และคร้ังท่ี 2/2560 ชุดท่ี 3 
จ านวน 773 ลา้นบาท 

14. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 


