








บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 1 มกราคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 827,784,210         3,598,807,620      721,924,539         287,512,036         3,154,620,559      

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชภ้ายในหนึงปี -                           -                           92,427,830           -                           -                           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 11 63,362,961           327,499,274         297,693                -                           -                           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 1,348,728,629      1,218,621,284      747,439,092         982,181,845         908,576,120         

   กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 3,092,425,914      1,952,413,045      1,883,098,200      2,392,502,354      885,044,586         

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9 4,441,154,543      3,171,034,329      2,630,537,292      3,374,684,199      1,793,620,706      

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           9,000,000             

ลูกหนีค่าหุน้สามญัจากกิจการทีเกียวขอ้ง -                           -                           667,200,000         -                           -                           

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                           -                           -                           163,458,600         45,014,486           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 86,250,132           44,380,827           14,837,244           162,522,998         44,402,251           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้แก่กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 123,904,449         1,045,517             259,895,141         111,967,792         -                           

สินคา้คงเหลือ 10 2,307,747,267      1,551,533,760      804,894,001         1,403,746,644      882,905,577         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 62,295,101           62,220,719           57,969,614           31,932,051           26,177,953           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 12 914,020,706         416,363,678         317,788,056         294,800,350         157,266,613         

8,826,519,369      9,172,885,724      5,567,771,410      5,830,624,670      6,113,008,145      

สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 15 656,510,992         680,127,869         -                           676,216,696         730,418,270         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,483,030,361      9,853,013,593      5,567,771,410      6,506,841,366      6,843,426,415      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้กินกวา่หนึงปี -                           -                           55,621,279           -                           -                           

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 13 11,566,822           276,929,224         271,564,312         -                           270,000,000         

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 11 358,334,209         223,318,930         126,472,267         133,879,330         -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                           -                           -                           20,385,923,013    17,218,699,648    

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 358,938,254         355,230,786         221,628,762         399,637,470         399,637,470         

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - ทีดินใหเ้ช่า 17 14,647,500           14,647,500           14,647,500           88,890,000           88,890,000           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 22,090,220,076    20,545,603,127    21,716,655,694    5,473,584,682      5,865,984,583      

สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 19 315,539,080         315,539,080         315,539,080         -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 574,050,503         553,133,265         413,252,124         217,557,726         212,165,458         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

   เงินประกนัตามสัญญาซือขายไฟฟ้า 120,961,300         63,232,000           62,632,000           52,315,000           -                           

   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 20 45,412,341           46,267,387           45,480,752           30,518,684           35,179,168           

   อืน ๆ 39,263,847           31,996,408           28,052,076           28,089,553           24,266,072           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 205,637,488         141,495,795         136,164,828         110,923,237         59,445,240           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 23,928,933,932    22,425,897,707    23,271,545,846    26,810,395,458    24,114,822,399    

รวมสินทรัพย์ 33,411,964,293    32,278,911,300    28,839,317,256    33,317,236,824    30,958,248,814    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 1 มกราคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ปรับปรุงใหม่)

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 21 2,444,458,038      -                           123,578,420         2,444,458,038      -                           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 738,230,709         241,734,418         298,911,412         980,599,595         481,850,513         

   กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,805,409,179      1,138,893,129      1,015,240,101      918,402,864         755,219,173         

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 22 2,543,639,888      1,380,627,547      1,314,151,513      1,899,002,459      1,237,069,686      

เงินปันผลคา้งจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                           1,000,882,194      -                           -                           1,000,882,194      

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                           1,311,256,773      1,003,301,958      2,279,716,838      1,722,350,563      

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10,232,266           10,019,275           9,902,942             6,453,344             5,535,719             

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                           -                           677,788,176         -                           -                           

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 24 -                           1,729,785,916      3,896,973,980      -                           1,753,285,916      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 873,904                12,224,720           7,604,625             -                           -                           

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 36.1 53,550,858           -                           50,793,584           53,550,858           -                           

หนีสินหมุนเวียนอืน 23 341,914,652         220,602,720         158,942,462         147,003,205         74,842,898           

5,394,669,606      5,665,399,145      7,243,037,660      6,830,184,742      5,793,966,976      

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 15 41,649,044           41,455,591           -                           -                           -                           

รวมหนีสินหมุนเวยีน 5,436,318,650      5,706,854,736      7,243,037,660      6,830,184,742      5,793,966,976      

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 86,073,322           192,285,869         164,694,287         29,811,034           36,586,503           

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                           -                           1,406,841,008      -                           -                           

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 24 16,818,235,818    14,767,335,717    8,345,401,268      16,866,635,818    14,837,935,717    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 25 183,651,159         184,930,661         204,067,873         75,628,566           77,653,384           

เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเงินประกนัอืน 69,429,014           59,558,604           41,311,616           60,015,900           48,585,106           

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 28,026,760           21,144,621           94,185,560           -                           -                           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 21,135,862           24,543,783           33,026,614           -                           -                           

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 17,206,551,935    15,249,799,255    10,289,528,226    17,032,091,318    15,000,760,710    

รวมหนีสิน 22,642,870,585    20,956,653,991    17,532,565,886    23,862,276,060    20,794,727,686    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 1 มกราคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปรับปรุงใหม่)

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 10,000,000,000    10,000,000,000    10,000,000,000    10,000,000,000    10,000,000,000    

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

   หุน้สามญั 935,403,920 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 9,354,039,200      9,354,039,200      9,354,039,200      9,354,039,200      9,354,039,200      

ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 27 (199,515,512)       (350,701,581)       (336,813,880)       -                       2,258,395             

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 353,623,282         353,623,282         318,809,521         353,623,282         353,623,282         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,268,108,974      1,871,529,266      2,021,293,012      (252,701,718)       453,600,251         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (7,162,236)           16,307,476           (33,152,671)         -                           -                           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,769,093,708    11,244,797,643    11,324,175,182    9,454,960,764      10,163,521,128    

ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัยอ่ย ก่อนการรวมธุรกิจ 

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                           77,459,666           (17,423,812)         -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,769,093,708    11,322,257,309    11,306,751,370    9,454,960,764      10,163,521,128    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 33,411,964,293    32,278,911,300    28,839,317,256    33,317,236,824    30,958,248,814    

-                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน: 

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอนาํและนาํ 18,039,318,214    14,577,426,314    12,530,383,954    8,749,861,537      

รายไดจ้ากการขายเอทานอล 1,974,329,814      1,877,930,073      -                            -                            

รายไดจ้ากการขายสินคา้อนื 277,025,915         392,599,347         2,678,640,963      2,088,323,999      

รายไดค่้าบริการ 145,628,731         99,746,244           165,429,006         191,737,480         

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับ 14 -                            -                            1,219,574,521      475,643,927         

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 16,059,290           -                            -                            -                            

   อนื ๆ 305,504,005         5,349,697             33,048,888           41,755,978           

รวมรายได้ 20,757,865,969    16,953,051,675    16,627,077,332    11,547,322,921    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายไฟฟ้า ไอนาํและนาํ 16,850,530,264    11,548,682,993    12,316,715,037    7,367,681,227      

ตน้ทุนขายเอทานอล 2,410,460,747      1,926,162,734      -                            -                            

ตน้ทุนขายสินคา้อนื 239,466,139         344,743,997         2,660,106,929      2,075,909,274      

ตน้ทุนค่าบริการ 150,197,666         175,156,530         135,950,129         215,994,990         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 26,508,797           35,476,254           -                            -                            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 621,086,927         473,545,979         360,185,363         311,940,475         

ค่าใชจ่้ายโรงงานทีเกิดขึนในระหวา่งหยดุผลิต 107,987,683         114,821,077         -                            -                            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                            -                            913,238,176         53,145,457           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                            4,056,490             16,297,160           29,969,702           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) 9 54,650,405           (8,007,104)            (2,703,883)            (6,818,628)            

รวมค่าใช้จ่าย 20,460,888,628    14,614,638,950    16,399,788,911    10,047,822,497    

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 296,977,341         2,338,412,725      227,288,421         1,499,500,424      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 16.2 3,707,468             2,464,524             -                            -                            

รายไดท้างการเงิน 25,852,584           22,880,353           13,484,544           6,671,588             

ตน้ทุนทางการเงิน (956,079,102)        (861,650,644)        (956,207,658)        (804,466,569)        

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (629,541,709)        1,502,106,958      (715,434,693)        701,705,443         

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ 29 7,074,910             147,548,153         6,140,359             (5,430,215)            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (622,466,799)        1,649,655,111      (709,294,334)        696,275,228         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน: (ปรับปรุงใหม่)

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (23,469,712)          49,186,679           -                            -                            

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 12,326,033           23,874,196           3,740,456             6,347,419             

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 29 (2,465,207)            (4,774,839)            (748,091)               (1,269,484)            

9,860,826             19,099,357           2,992,365             5,077,935             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (13,608,886)          68,286,036           2,992,365             5,077,935             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (636,075,685)        1,717,941,147      (706,301,969)        701,353,163         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (613,281,027)        1,554,498,165      

   กาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (9,185,772)            95,156,946           

(622,466,799)        1,649,655,111      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (626,889,913)        1,623,057,669      

   กาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (9,185,772)            94,883,478           

(636,075,685)        1,717,941,147      

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 31

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.67)                     1.76                      (0.76)                     0.74                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอืนของ ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลต่างจาก ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัยอ่ย

ทุนเรือนหุน้ การจดัโครงสร้าง ผลต่างจาก ก่อนการรวม

ทีออกจาํหน่ายและ การดาํเนินธุรกิจ จดัสรรแลว้ - การแปลงค่างบการเงิน ธุรกิจภายใต้ รวม

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ของกลุ่มบริษทั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ การควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 - ตามทีรายงานไว้เดิม 9,354,039,200           (336,813,880)            318,809,521              2,021,293,012           (33,152,671)                      -                                11,324,175,182         

ผลสะสมของการปรับปรุงรายการจากการจดัโครงสร้าง

   การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ -                                -                                -                                -                                -                                        (17,423,812)              (17,423,812)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 - หลงัการปรับปรุง 9,354,039,200           (336,813,880)            318,809,521              2,021,293,012           (33,152,671)                      (17,423,812)              11,306,751,370         

กาํไรสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม)่ -                                -                                -                                1,554,498,165           -                                        95,156,946                1,649,655,111           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม)่ -                                -                                -                                19,099,357                49,460,147                        (273,468)                   68,286,036                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม)่ -                                -                                -                                1,573,597,522           49,460,147                        94,883,478                1,717,941,147           

โอนผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเขา้กาํไรสะสม -                                (13,887,701)              -                                13,887,701                -                                        -                                -                                

โอนกาํไรสะสมส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 -                                -                                34,813,761                (34,813,761)              -                                        -                                -                                

เงินปันผลจ่าย 32 -                                -                                -                                (1,702,435,208)         -                                        -                                (1,702,435,208)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 9,354,039,200           (350,701,581)            353,623,282              1,871,529,266           16,307,476                        77,459,666                11,322,257,309         

-                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 - ตามทีรายงานไว้เดิม 9,354,039,200           (350,701,581)            353,623,282              1,871,529,266           16,307,476                        -                                11,244,797,643         

ผลสะสมของการปรับปรุงรายการจากการจดัโครงสร้าง

   การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ -                                -                                -                                -                                -                                        77,459,666                77,459,666                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 - หลงัการปรับปรุง 9,354,039,200           (350,701,581)            353,623,282              1,871,529,266           16,307,476                        77,459,666                11,322,257,309         

ขาดทุนสาํหรับปี -                                -                                -                                (613,281,027)            -                                        (9,185,772)                (622,466,799)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                -                                -                                9,860,826                  (23,469,712)                      -                                (13,608,886)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                (603,420,201)            (23,469,712)                      (9,185,772)                (636,075,685)            

บริษทัยอ่ยออกหุน้สามญัก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                                -                                -                                -                                -                                        1,986,300,675           1,986,300,675           

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 14 -                                (1,903,388,500)         -                                -                                -                                        -                                (1,903,388,500)         

สินทรัพยสุ์ทธิทีรับโอนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 14 -                                2,054,574,569           -                                -                                -                                        (2,054,574,569)         -                                

เงินปันผลจ่าย -                                -                                -                                (91)                            -                                        -                                (91)                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565 9,354,039,200           (199,515,512)            353,623,282              1,268,108,974           (7,162,236)                        -                                10,769,093,708         

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม



บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)  

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจาก

ทอีอกจาํหน่าย การจดัโครงสร้าง จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ และชาํระเต็มมูลค่าแลว้ การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 9,354,039,200                       16,146,096                            318,809,521                          1,475,608,282                       11,164,603,099                     

กาํไรสาํหรับปี -                                             -                                             -                                             696,275,228                          696,275,228                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                             -                                             -                                             5,077,935                              5,077,935                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                             -                                             -                                             701,353,163                          701,353,163                          

โอนผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

  ของกลุ่มบริษทัเขา้กาํไรสะสม -                                             (13,887,701)                           -                                             13,887,701                            -                                             

โอนกาํไรสะสมส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 -                                             -                                             34,813,761                            (34,813,761)                           -                                             

เงินปันผลจ่าย 32 -                                             -                                             -                                             (1,702,435,134)                      (1,702,435,134)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 9,354,039,200                       2,258,395                              353,623,282                          453,600,251                          10,163,521,128                     

-                                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 9,354,039,200                       2,258,395                              353,623,282                          453,600,251                          10,163,521,128                     

ขาดทุนสาํหรับปี -                                             -                                             -                                             (709,294,334)                         (709,294,334)                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                             -                                             -                                             2,992,365                              2,992,365                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                             -                                             -                                             (706,301,969)                         (706,301,969)                         

กลบัรายการผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ -                                             (2,258,395)                             -                                             -                                             (2,258,395)                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 9,354,039,200                       -                                             353,623,282                          (252,701,718)                         9,454,960,764                       

-                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (629,541,709)         1,502,106,958        (715,434,693)         701,705,443           

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน   

   ค่าเสือมราคา 1,676,434,421        1,623,526,622        567,450,530           555,958,116           

   ค่าตดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 49,164,443             41,313,918             44,790,210             34,600,789             

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) 54,650,405             (8,007,104)             (2,703,883)             (6,818,628)             

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 30,291,748             11,820,000             253,401                  108,272                  

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             913,238,176           53,145,457             

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย -                             (1,000,000)             -                             (1,000,000)             

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้ (3,707,468)             (2,464,524)             -                             -                             

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ (723,340)                4,627,324               (484,962)                (2,012,074)             

   รายไดเ้งินสนบัสนุนจากกองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (3,724,582)             (4,272,049)             -                             -                             

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20,185,928             20,015,895             6,460,805               6,858,066               

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (3,427,372)             4,069,423               (27,559,344)           34,898,079             

   ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

      ของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 53,550,858             -                             53,550,858             -                             

   เงินปันผลรับ -                             -                             (1,219,574,521)      (475,643,927)         

   รายไดท้างการเงิน (25,852,584)           (22,880,353)           (13,484,544)           (6,671,588)             

   ตน้ทุนทางการเงิน 915,471,028           829,853,302           916,158,116           767,673,828           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 2,132,771,776        3,998,709,412        522,660,149           1,662,801,833        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (1,317,550,760)      (556,592,588)         (1,577,642,949)      (255,282,420)         

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ (164,728,237)         229,306,041           (230,088,539)         (29,565,007)           

   สินคา้คงเหลือ (832,877,314)         (820,297,296)         (521,094,468)         (555,650,400)         

   เงินประกนัตามสัญญาซือขายไฟฟ้า (357,729,455)         -                             (52,315,000)           -                             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (185,785,937)         (111,730,869)         (142,784,060)         (32,690,407)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,556,545)             (19,197,418)           -                             804,058                  

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,225,816,676        (56,993,519)           713,736,813           536,665,378           

   หนีสินหมุนเวียนอืน 124,544,157           11,868,907             72,160,305             (43,279,997)           

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (9,467,000)             (10,067,348)           (4,745,167)             (7,160,754)             

   เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเงินประกนัอืน 9,870,410               18,246,988             11,430,794             18,257,108             

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 623,307,771           2,683,252,310        (1,208,682,122)      1,294,899,392        

   เงินสดรับจากดอกเบีย 25,852,584             22,880,353             12,731,280             7,656,723               

   จ่ายดอกเบีย (892,485,419)         (813,548,172)         (886,103,121)         (747,563,217)         

   รับภาษีเงินไดร้อรับคืน 56,594,301             73,985,552             32,581,269             25,488,618             

   จ่ายภาษีเงินได้ (82,478,056)           (112,315,663)         (31,932,051)           (26,177,953)           

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (269,208,819)         1,854,254,380        (2,081,404,745)      554,303,563           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (ปรับปรุงใหม่)

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง -                             148,049,109           -                             16,375,997             

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนัลดลง (เพิมขึน) 265,362,402           (5,364,912)             270,000,000           -                             

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน -                             -                             (173,566,000)         (73,956,750)           

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                             -                             -                             2,500,000               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนลดลง (เพิมขึน) 263,586,207           (421,301,581)         -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน (138,905,995)         (97,627,793)           (134,375,774)         -                             

เงินสดจ่ายเพือเพิมทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                             -                             (2,081,093,260)      (1,777,770,470)      

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (1,903,388,500)      -                             

เงินสดจ่ายสุทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิมเพือซือเงินลงทุน (1,903,388,500)      -                             -                             -                             

เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -                             2,761,170               -                             2,761,170               

เงินสดจ่ายเพือเพิมทุนในการร่วมคา้ -                             (131,137,500)         -                             (131,137,500)         

เงินสดรับจากลูกหนีค่าหุน้สามญัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                             667,200,000           -                             667,200,000           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย -                             1,000,000               -                             1,000,000               

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,496,692,512)      (855,013,192)         (195,600,559)         (375,828,301)         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 6,070,437               4,624,603               929,102                  5,758,240               

เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพือซือสินทรัพยถ์าวรและเงินมดัจาํ (5,694,351)             (5,406,866)             (5,636,960)             (2,028,780)             

เงินสดรับจากเงินปันผล -                             -                             1,228,574,521        466,643,927           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,009,662,312)      (692,216,962)         (2,994,157,430)      (1,198,482,467)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 2,444,458,038        (123,578,420)         2,444,458,038        (123,578,420)         

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน (ลดลง) (131,137,500)         312,505,218           536,617,492           178,207,766           

ชาํระคืนหนีสินสัญญาเช่า (115,670,350)         (24,658,983)           (8,181,074)             (7,445,830)             

ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                             (2,089,935,339)      -                             -                             

ชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (4,677,400,000)      (3,900,000,000)      (4,723,100,000)      (3,900,000,000)      

เงินสดจ่ายเพือการออกหุน้กูร้ะยะยาว (40,458,610)           (80,438,360)           (40,458,610)           (80,438,360)           

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 5,000,000,000        8,300,000,000        5,000,000,000        8,300,000,000        

เงินปันผลจ่าย (1,000,882,194)      (701,552,940)         (1,000,882,194)      (701,552,940)         

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 1,478,909,384        1,692,341,176        2,208,453,652        3,665,192,216        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพมิขึน 10,231,349             48,850,670             -                             -                             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (2,789,730,398)      2,903,229,264        (2,867,108,523)      3,021,013,312        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 3,598,807,620        721,924,539           3,154,620,559        133,607,247           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีของสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 18,706,988             (26,346,183)           -                             -                             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 827,784,210           3,598,807,620        287,512,036           3,154,620,559        

-                             -                             -                         -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หนีจากการซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ (เพิมขึน) ลดลง 80,635,278             (121,172,795)         20,105,790             (52,535,708)           

   การเพิมขึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่า -                             42,100,584             -                             5,120,280               

   บริษทัยอ่ยเพิมทุนดว้ยการหกักลบลบหนีกบัเงินกูย้ืม

      จากกิจการทีเกียวขอ้งกนัก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (1,180,119,273)      -                             -                             -                             

   บริษทัยอ่ยเพิมทุนดว้ยการหกักลบลบหนีกบัเจา้หนีอืน

      จากกิจการทีเกียวขอ้งกนัก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (806,181,402)         -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 

1. ข้อมูลทัวไป 

 บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย โดยมีผูถ้ือหุ้นใหญ่คือ บริษทั ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิง จาํกดั และ บริษทั สินสุขใจ จาํกดั ซึง

เป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทย และ Cogen Investments Limited ซึงเป็นบริษทัทีจดทะเบียน

จดัตงัที British Virgin Islands มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 64 ร้อยละ 26 และร้อยละ 10 ตามลาํดับ ธุรกิจ

หลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไอนาํและนาํเพือการอุตสาหกรรม ทีอยู่ตามทีจดทะเบียน

ของบริษทัฯอยูท่ี 206 หมู่ 4 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

 เมือวนัที 5 พฤษภาคม 2565 Cogen Investments Limited ซึงถือหุ้นในบริษทัฯร้อยละ 10 ไดข้ายหุ้นสามญั

ทงัหมดให้กบั Double A Holdings Limited ซึงเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัที Cayman Islands ส่งผลให้ 

Cogen Investments Limited ไม่ได้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯอีกต่อไป ดังนัน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 

บริษทัฯมีผูถื้อหุ้นคือ บริษทั ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิง จาํกัด บริษทั สินสุขใจ จาํกัด และ Double A 

Holdings Limited มีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 64 ร้อยละ 26 และร้อยละ 10 ตามลาํดบั 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบญัชี       

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ

ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีได้จัดทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด 

(มหาชน) (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษัทย่อย”)                     

(รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี 

  จดัตงัขึน อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2565 2564 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยทีลงทุนโดยบริษัทฯโดยตรง     

บริษทั อี 85 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเอทานอล ไทย 99.99 99.99 

บริษทั เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 

 

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอนาํ                           

เพอืการอุตสาหกรรม และแยกสารเคมีออก

จากขีเถา้ 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอนาํ                           

เพอืการอุตสาหกรรม 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท ์2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า                                                 ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั นาํใส 304 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนาํเพอืการอุตสาหกรรม ไทย 99.99 99.99 

บริษทั อนิทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จาํกดั วิจยัและพฒันาการทดลองทางดา้นวิทยาศาสตร์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท ์12 จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ซีเอชพี 1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ซีเอชพี 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ซีเอชพี 5 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ไอพีพ ีไอพี 7 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั ไทย 99.99 99.99 

PT Utami Jaya Mulia ผลิตและจาํหน่ายถ่านหิน อนิโดนีเซีย 99.00 99.00 

Ocean Star Holding Company Limited การลงทุน ฮ่องกง 100.00 100.00 

บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพท่าตูม จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพพนมสารคาม 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั วินด ์ทู เอนเนอร์ยี จาํกดั                                         

(เดิมชือ “บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนท่าตมู จาํกดั”) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนลาํสนธิ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนลานสกั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99 

บริษทั เอน็พีเอส โซลาร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99 99.99 

Biomasse Energie d’ Alizay ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอนาํ                           

เพอืการอุตสาหกรรม 

ฝรงัเศส 100.00 - 

บริษทั วายพุฒันาอุบล 1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั วายพุฒันาอุบล 2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั วายพุฒันาอาํนาจเจริญ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 
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  จดัตงัขึน อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2565 2564 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั วายพุฒันาร้อยเอด็ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั วายพุฒันาชยัภูมิ 1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั วายพุฒันาชยัภูมิ 2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั วินด ์เพาเวอร์ รีซอร์ส จนัทบรีุ 1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั วินด ์เพาเวอร์ รีซอร์ส จนัทบรีุ 2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั วินด ์เพาเวอร์ รีซอร์ส สระแกว้ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั ลมดีพลงังานสะอาดปัตตานี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั โซลาร์เพอือนาคต 1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั โซลาร์เพอือนาคต 2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั โซลาร์เพอือนาคต 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั โซลาร์เพอือนาคต 4 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั โซลาร์เพอือนาคต 5 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 4 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 5 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 4 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 5 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 6 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั แสงสว่างกา้วไกล 1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั แสงสว่างกา้วไกล 2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั แสงสว่างกา้วไกล 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั แสงสว่างกา้วไกล 4 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั แสงสว่างกา้วไกล 5 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษทั แสงสว่างกา้วไกล 6 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไทย 99.99 - 

บริษัทย่อยทีบริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด    

บริษทั เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอนาํ                           

เพอืการอุตสาหกรรม และทุ่นขนถ่ายสินคา้

กลางทะเล 

ไทย 99.99 99.99 

บริษัทย่อยทีบริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน บริษัท นาํใส 304 จํากัด    

บริษทั อินดสัเตรียล วอเตอร์ ซพัพลาย จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนาํเพอืการอุตสาหกรรม ไทย 99.99 99.99 
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  จดัตงัขึน อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2565 2564 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยทีบริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Ocean Star Holding Company Limited    

Ocean Cape Company Limited ขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล ฮ่องกง 100.00 100.00 

Alizay 2 Shipping S.A. ขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล สาธารณรัฐ

ปานามา 

100.00 100.00 

NPS Cape Shipping S.A. ขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล สาธารณรัฐ

ปานามา 

100.00 100.00 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ                                 

มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการกิจกรรมที

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแตว่นัทบีริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั  

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพย์และหนีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึงจัดตงัในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท                           

โดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือน ผลต่างซึงเกิดขึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไวเ้ป็น

รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม

นีแลว้  

ช) ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนทีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานการทางการเงนิใหม่ 

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                            

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ

หลงัวันที 1 มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                                   

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. การปรับปรุงงบการเงินรวมย้อนหลังจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 

ในระหว่างไตรมาสทีสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ซือเงินลงทุนในบริษทั Biomasse Energie d’ Alizay 

(“BEA”) ซึงจดัตงัขึนในประเทศฝรังเศส จาก DA Alizay SAS ซึงเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง ตามที

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14  

ซึงบริษทัดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนัของผูถื้อหุ้นสูงสุดทีเป็นบุคคลเดียวกนัทงัก่อนและหลงั                          

การจดัโครงสร้าง ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นว่า การจดัโครงสร้างการลงทุนขา้งตน้ถือเป็น                                 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั บริษทัฯจึงถือเสมือนว่าบริษทัดงักล่าวทีซือเขา้มาในระหว่างปี

เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมาโดยตลอด ดงันนังบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2565 จึงรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2565 โดยไม่คาํนึงถึงวนัทีมีการรวม

ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน (วนัทีมีการซือหุ้นของบริษทัย่อย) นอกจากนี เพือวตัถุประสงค์ในการ

เปรียบเทียบ บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสินสุดวนั

เดียวกัน ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไว ้ณ ทีนีใหม่ และนําเสนองบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที                          

1 มกราคม 2564 เพือสะทอ้นผลของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  
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 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงทีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ มีดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที                    

31 ธนัวาคม 2564 

ณ วนัที                             

1 มกราคม 2564 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพยห์มุนเวียนเพมิขึน 414 22 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิมขึน  1,013 983 

หนีสินหมุนเวียนเพมิขึน 1,350 1,022 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิมขนึ (ลดลง) 77 (17) 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2564 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

กาํไรขาดทุน:  

รายไดเ้พมิขึน 1,300 

ค่าใชจ่้ายเพิมขนึ 1,205 

กาํไรสาํหรับงวดเพิมขึน 95 

กาํไรต่อหุ้น (บาท):  

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานเพมิขึน 0.10 
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5. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมือมี

การส่งมอบสินคา้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 

สาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาทีให้บริการโดยพิจารณาถึงขนัความสาํเร็จของงาน 

 รายได้ดอกเบยี  

 รายไดด้อกเบยีรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการดอ้ยค่าด้านเครดิตใน

ภายหลงั ทีจะนํามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตที                 

คาดวา่จะเกิดขึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบียที

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี                                   

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกัดใน

การเบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่

ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนสําหรับ      

ถ่านหินและวธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัสาํหรับสินคา้คงเหลือส่วนอืนๆ) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา

ใดจะตาํกวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช ้  
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5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนัน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและ             

ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินทีได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจากบญัชี 

5.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและ                      

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 6 ปี, 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี 

โรงไฟฟ้า อาคารและเครืองจกัร 3 - 40 ปี 

เครืองมือและอุปกรณ์ 2 - 30 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอปุกรณส์าํนกังาน 2 ปี และ 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 6 ปี, 9 - 14 ปี และ 19 ปี 

 ค่าเสือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตงัและก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ออกจากบญัชีเมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์นัออกจาก

บญัชี 
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5.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกูท้ีใชเ้พือการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท์ีตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ันจะอยู่

ในสภาพพร้อมทีจะใช้ไดต้ามทีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ 

ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนนั 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์ัน ณ วนัทีซือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนทีได้มาจากการอืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกต้นทุน

เริมแรกของสินทรัพยน์ันตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตาม

ราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์นั 

 กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์ 10 ปี ส่วนสิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินจะตัดจาํหน่ายตามวิธีจาํนวนผลผลิต                    

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 กลุ่มบริษทัจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมือมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพย์นันเกิดการด้อยค่า                                

กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าว 

ทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย 

5.9 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมือสัญญานนัมีการให้สิทธิในการควบคุมการ

ใชสิ้นทรัพยท์ีระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทกุสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า

ระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อม

ใช้งาน) กลุ่มบริษทับันทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อา้งอิงและหนีสินตาม

สัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 
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 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วย

จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ประมาณการตน้ทุนในการ

รือถอนและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงหรือสถานทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิง 

(ถา้มี) และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสญัญาเช่าทีไดรั้บ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุ      

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสันกวา่ ดงันี 

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน                               5 - 30                  ปี 

  อาคาร 5 และ 15 ปี 

  ยานพาหนะ  5 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหนึงของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 หนีสินตามสัญญาเช่า 

 หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

จาํนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีหักด้วยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที

ขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ

ของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินนั และการจ่ายค่าปรับเพือการ

ยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า  

 กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของ            

สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพมิของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตาม

บญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระ

หนีสินตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการ

เปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลียนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตาํ 

 สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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5.10 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี  

 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูเ้ป็นตน้ทุนรอตดับญัชีและทยอยตดัจาํหน่ายเป็นดอกเบียจ่าย

โดยวิธีอตัราดอกเบียทแีทจ้ริงตามอายขุองหุ้นกู ้ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหกัจากมูลค่า

หุน้กูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ                            

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึงทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯผูบ้ริหารสําคัญ 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที

ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั 

 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน หรือสินทรัพยท์ีไม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทั หากมี

ขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะได้รับคืน

ของสินทรัพยม์ีมูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทงันี มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ

ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับ

จากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษทีีสะทอ้นถึงการประเมินความ

เสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท์ี

กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจาํลองการประเมิน

มูลค่าทีดีทีสุดซึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่าย

สินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ

แลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ีไมม่ีความเกียวขอ้งกนั 
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 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชีทีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยที์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยน์ัน และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการเปลียนแปลง

ประมาณการทีใช้กําหนดมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า                 

ครังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้ง       

ไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีทีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์                          

ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยงัส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                                      

ซึงกลุม่บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพัน

ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

5.15 สินทรัพย์ทถืีอไว้เพือขาย 

 กลุ่มบริษทัจดัประเภทกลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิก เป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายหากมูลค่าตามบัญชีทีจะได ้                   

รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพยน์ันต่อไป และจะตอ้งมีไวเ้พือขายในทนัทีใน

สภาพปัจจุบนัและการขายตอ้งมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก การขายดงักล่าวตอ้งคาดว่าจะ

เขา้เงือนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายทีเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีจดัประเภทสินทรัพย ์

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ากลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิก ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายดว้ยจาํนวนทีตาํกว่า

ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

  



13 

5.16 ประมาณการหนีสิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ                   

ปลดเปลืองภาระผกูพนันนั และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ  

5.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินได้ปัจจุบันตามอัตราภาษีทีระบุในกฎหมายภาษีอากรของ

ประเทศนนั 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดยใช้อตัรา

ภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษี รวมทงั ผลขาดทุนทางภาษี                                     

ทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพยีงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้ง

กบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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5.18 เครืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะ

รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้

รายได ้

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหล ังด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 

และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั  

 สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการ การเปลียนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมซึงรวมถึงดอกเบียรับในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน  

 ทงันี สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์และเงินลงทุนในตราสารหนีที                  

ถือไวเ้พอืคา้ ซึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

และสินทรัพยท์างการเงินทีมีกระแสเงินสดทีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย 
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 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงิน 

 ยกเวน้หนีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดั

รายการหนีสินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของ

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงนนัดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุน

ทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 การซือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ 

 การซือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติทีมีเงือนไขการส่งมอบสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาที

กาํหนดขึนจากหลกัเกณฑ์หรือวิธีปฏิบติัโดยทวัไปของตลาด จะรับรู้ ณ วนัซือขาย ซึงเป็นวนัทีกิจการมีขอ้

ผกูมดัทีจะซือหรือขายสินทรัพยน์นั 

 การตัดรายการของเครืองมือทางการเงนิ 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นัได้

สินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นั รวมถึงไดมี้การโอนความเสียง

และผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ัน 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือไดมี้การปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของหนีสินนนัแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผกูพนันนั ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสินทางการเงินทีมี

อยู่ให้เป็นหนีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึงมีข้อกําหนดทีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนีสินทีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสินเดิมและรับรู้หนีสินใหม่ 

โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของตราสารหนีทงัหมดทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณจากผลต่างของ

กระแสเงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทงัหมดทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชาํระ 

และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีไดม้า 

 ในกรณีทีความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญนับตังแต่การรับรู้รายการ

เริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที

อาจจะเกิดขึนใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะทีหากความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิมขึนอย่างมี

นัยสําคญันับตงัแต่การรับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้วยจาํนวนเงินทีเท่ากับผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายุทีเหลืออยูข่องเครืองมือทางการเงิน  
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 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนีการคา้ 

ดังนัน ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสียง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของลูกหนีการคา้  

 การคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนขา้งต้นอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนนัและสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป  

 การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกิจการ

มีความตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 

5.19 ตราสารอนุพันธ์  

 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ คือ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือป้องกนัความเสียงจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริมแรกของตราสารอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน ทงันี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์

และแสดงเป็นหนีสินทางการเงินเมือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

 กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ทีมีอายสุัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 

12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนหรือหนีสินไม่หมุนเวียนอืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อืนเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียนหรือหนีสินหมุนเวียน 

5.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินทีมีลักษณะเดียวกัน

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดย

ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลทีสามารถสังเกต                      

ไดท้ีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนนัใหม้ากทีสุด   
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 ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชัน

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่า

ยตุิธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                                   

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึน

จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 

 ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึนของลูกหนีการค้า 

 ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคํานึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกค้าทีมี

ความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทงันี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ทีเกิดขึนจริงในอนาคต 

 มูลค่าสุทธิทีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณมูลค่าสุทธิทีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ         

ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสินคา้เสือมสภาพ โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การขายในอดีตและสภาวะ

เศรษฐกิจทีเป็นอยู่ในขณะนนั  

 สัญญาเช่า  

 การกําหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน

ฐานะผู้เช่า 

 ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า                   

โดยคาํนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ                              

กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั  
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 การกําหนดอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพมิ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษัทไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า ดังนัน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้         

ดุลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า 

โดยอตัราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมเป็นอัตราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะต้องจ่ายในการกู ้ยืมเงินทีจําเป็น

เพือให้ได้มาซึงสินทรัพยท์ีมีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที

คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง  

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอปุกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน 

ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง

เกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

 สิทธิในการประกอบกจิการเหมืองถ่านหิน 

 ในการทดสอบการด้อยค่าของสิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินในแต่ละช่วงเวลา ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายโดยใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุด

ซึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์โดยขอ้สมมติฐานหลกัทีใชใ้นการประมาณการนัน ไดแ้ก่ ขนาดของกิจการและ

จาํนวนถ่านหินในเหมืองถ่านหิน  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีทีไม่ไดใ้ช้เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะ

ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่า                                

กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไร

ทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต 

อตัรามรณะและอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้  
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7. รายการธุรกิจกับกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงือนไขและเกณฑต์ามทีตกลงร่วมกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

เหล่านนั โดยสามารถสรุปไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินค้า      

ขายไฟฟ้า ไอนาํและนาํ - - 1,588 1,129 ราคาตลาดและราคาตามสัญญาอา้งอิง 

   ประกาศราคาเชือเพลิง 

รายได้อืน      

ค่าบริการรับ - - 194 191 ราคาทีตกลงร่วมกนัและราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ขายวตัถุดิบ - - 2,679 2,088 ราคาทีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ - - 1,220 476 อตัราทีประกาศจ่าย 

รายไดอื้น - - 79 107 ราคาตามสัญญาและราคาทีตกลงร่วมกนั 

ซือสินค้า      

ซือไฟฟ้า - - 3.221 2,228 ราคาตลาด 

ซือไอนาํ - - 493 67 ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคาเชือเพลิง 

ซือนาํ - - 258 248 ราคาตลาด 

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน      

ค่าขนส่ง - - 164 149 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าบริการ - - 129 131 ราคาตามสัญญาและราคาทีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบียจ่าย - - 11 18 อตัราร้อยละ 0.4 ถึงร้อยละ 0.8 ต่อปี 

   (2564: อตัราร้อยละ 0.4 ถึงร้อยละ 3.9 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกับบริษัททีเกยีวข้องกนั      

ขายสินค้า      

ขายไฟฟ้า ไอนาํและนาํ 4,170 3,529 988 1,136 ราคาตลาดและราคาตามสัญญาอา้งอิง 

   ประกาศราคาเชือเพลิง 

ขายแป้งมนัสาํปะหลงั 103 43 - - ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ขายก๊าซชีวภาพ 89 56 - - ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคาเชือเพลิง 

ซือสินค้า      

ซือนาํมนัยางดาํ 568 334 - - ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคาเชือเพลิง 

ซือนาํมนัเชือเพลิง 262 149 210 125 ราคาตลาด 

ซือวตัถุดิบอนืในการผลิต 425 234 123 40 ราคาตามสัญญาอา้งอิงประกาศราคาเชือเพลิง 

   และราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน      

ค่าขนส่ง 79 54 79 54 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าเช่า 51 46 15 20 ราคาตามสัญญาโดยราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าบริการจกัรกลหนกั 45 20 45 15 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าแรงงานและค่าบริการอืน 370 156 44 34 ราคาตามสัญญาโดยราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

เงินปันผลจ่าย - 1,702 - 1,702 อตัราทีประกาศจ่าย 

 กลุ่มบริษทัได้เขา้ทาํสัญญากบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัสําหรับรายการธุรกิจตามทีกล่าวขา้งตน้ โดยสัญญาที

สาํคญัมีเงือนไขโดยสรุปไดด้งันี 

(ก) สัญญาขายไฟฟ้าระหวา่งบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาขายไฟฟ้ากบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

บริษทั คู่สัญญา วันทีทําสัญญา อายุสัญญา (ปี) วันสินสุดสัญญา กําลงัไฟฟ้าตามสัญญา 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

30 พฤศจิกายน 2552 5 30 พฤศจิกายน 2557 

(ต่ออายอุตัโนมตัิ 

คราวละ 5 ปี) 

18.00 เมกะวตัต ์

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

27 สิงหาคม 2557 5 2 มีนาคม 2563 

(ต่ออายอุตัโนมตัิ 

คราวละ 5 ปี) 

9.90 เมกะวตัต ์

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

15 พฤษภาคม 2562 5 14 พฤษภาคม 2567  

(เมือครบกาํหนดตามสัญญา 

หากไม่มีการบอกเลิก สัญญา

จะต่ออายอุอกไปอีก 1 ครงั   

มีกาํหนดอาย ุ1 ปี) 

14.59 เมกะวตัต ์

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั 15 พฤษภาคม 2562 5 5.60 เมกะวตัต ์

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกดั บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

20 กนัยายน 2556 10 30 มิถุนายน 2566 60.00 เมกะวตัต ์

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จาํกดั บริษทั 304 อินดสัเตรียล 

ปาร์ค 2 จาํกัด 

1 สิงหาคม 2554 1 31 กรกฎาคม 2555 

(ต่ออายอุตัโนมตัิ 

คราวละ 1 ปี) 

50,000 เควีเอ 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จาํกดั บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

1 สิงหาคม 2554 1 31 กรกฎาคม 2555 

(ต่ออายอุตัโนมตัิ 

คราวละ 1 ปี) 

3.42 เมกะวตัต ์

กลุ่มบริษทัขายไฟฟ้าให้แก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนัในราคาตลาด โดยอา้งอิงจากตารางอตัราค่าไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทีประกาศและหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการประกาศเปลียนแปลง

อตัราค่าไฟฟ้าทีซือขายกันจะเปลียนไปคิดตามอตัราใหม่ตงัแต่เดือนทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ออกประกาศเป็นตน้ไป  
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(ข) สัญญาขายไอนาํระหวา่งบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาขายไอนาํกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัตามจาํนวนและราคาทีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

บริษัท คู่สัญญา วันทีทําสัญญา 

อายุสัญญา 

(ปี) วันสินสุดสัญญา 

ปริมาณขันตําตามสัญญา (ตันต่อปี) 

แรงดันตํา แรงดันปานกลาง 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 

(มหาชน)  

บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

10 กุมภาพนัธ์ 2540 25 11 มีนาคม 2566 553,632 35,040 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 

(มหาชน)  

บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

1 มิถุนายน 2559 7 31 มีนาคม 2566 320,000 32,000 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั
*
 บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

26 มิถุนายน 2552 19 4 พฤศจิกายน 2571 - 200,000 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั
* บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

26 มิถุนายน 2552 19 1 ธนัวาคม 2571 507,500 

(ปริมาณรวมทงั 2 ประเภท) 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

1 เมษายน 2555 10 6 กรกฎาคม 2565 610,000 

(ปริมาณรวมทงั 2 ประเภท) 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์3  จาํกดั บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

1 สิงหาคม 2554 1 31 กรกฎาคม 2555 

(ตอ่อายอุตัโนมตัิ 

คราวละ 1 ปี) 

61,700 - 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั
*
 บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) 

1 กุมภาพนัธ์ 2555 

(สัญญามีผลบงัคบัใช ้

1 กรกฎาคม 2555) 

10 30 มิถุนายน 2565 374,000 40,000 

* เมือวันที 1 เมษายน 2565 บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกัด ได้รับโอนสิทธิและหน้าทีต่างๆตามสัญญาขายไอนาํจากการโอนกิจการจากบริษัท 

เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จาํกัด 

บริษทัฯขายไอนาํให้แก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนัในราคามูลฐานซึงค่าพลงังานไอนาํจะปรับเพิมขึนตาม

ราคาถ่านหิน อตัราแลกเปลียนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯและดัชนีค่าระวางเรือ ส่วนราคามูลฐานของ                             

ค่าพลงัไอนาํจะปรับเพมิขึนตามดชันีราคาผูบ้ริโภค  

บริษทัย่อยขายไอนาํให้แก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนัในราคามูลฐานซึงค่าพลงังานไอนาํจะปรับเพิมขึน

ตามราคาก๊าซธรรมชาติ และราคามูลฐานของค่าพลงัไอนาํจะปรับเพมิขนึตามดชันีราคาผูบ้ริโภค 

 ในกรณีทีบริษทั ดบัเบิล เอ (1991) จาํกัด (มหาชน) (ผูซื้อ) ซือไอนาํในปริมาณมากกว่าปริมาณ      

ขนัตาํทีสัญญากาํหนด กลุ่มบริษทัจะให้ส่วนลดในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคาซือขึนอยู่

กบัปริมาณทีซือ 

(ค) สัญญาทีเกียวขอ้งกบัการขายนาํระหวา่งบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

1. บริษทั นําใส 304 จาํกัด ได้ทาํสัญญาขายนําเพือการอุตสาหกรรมกับบริษทัทีเกียวข้องกัน

รวมทงับริษทัอืน ๆ ในเขตโครงการจดัสรรทีดิน 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จังหวดัปราจีนบุรี     

ในราคาอา้งอิงจากตารางอตัราค่านาํประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 

2. บริษทั นําใส 304 จาํกัด* ได้ทาํสัญญาขายนาํเพืออุตสาหกรรมกับบริษทั ดับเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) จาํกดั โดยคิดราคาตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญาลงวนัที 1 สิงหาคม 2554 เป็น

ระยะเวลา 1 ปี สินสุดสัญญาวนัที 31 กรกฎาคม 2555 และต่ออายุอตัโนมติัคราวละ 1 ปี 
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3. บริษทั นาํใส 304 จาํกัด* ได้ทาํสัญญาขายนาํดิบและสัญญาขายนาํเย็นกับบริษทั ดบัเบิล เอ 

(1991) จาํกดั (มหาชน) จาํกดั โดยคิดราคาตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญาลงวนัที 1 สิงหาคม 2554 

เป็นระยะเวลา 1 ปี สินสุดสัญญาวนัที 31 กรกฎาคม 2555 และต่ออายุอตัโนมตัิคราวละ 1 ปี 

* เมือวันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัท นาํใส 304 จาํกัด ได้รับโอนสิทธิและหน้าทีต่างๆตามสัญญาขายนาํเพืออุตสาหกรรม สัญญาขายนาํดิบและสัญญาขายนาํ

เยน็จากการซือสินทรัพย์ถาวรจากบริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จาํกัด 

(ง) สัญญาขายก๊าซชีวภาพระหวา่งบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

 บริษัท อี 85 จํากัด ได้ทําสัญญาขายก๊าซชีวภาพกับบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)           

ตามจาํนวนและราคาทีกาํหนดไวใ้นสัญญาลงวนัที 25 กนัยายน 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัที 

1 มกราคม 2560 และสินสุดสัญญาวนัที 31 ธันวาคม 2565 เมือครบกาํหนดตามสัญญาหากไม่มีการ

ยกเลิกสัญญาจะต่ออายไุปอีกคราวละ 5 ปี 

(จ) สัญญาซือนาํมนัยางดาํระหวา่งบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซือนาํมนัยางดาํเพอืใชใ้นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ากบับริษทั ดบัเบลิ เอ 

(1991) จาํกดั (มหาชน) ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

บริษัท วันทีทําสัญญา อายุสัญญา (ปี) วันสินสุดสัญญา 

ปริมาณตามสัญญา 

(ตันต่อปี) 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั* 26 มิถุนายน 2552 19 1 ธนัวาคม 2571 980,000 

* เมือวันที 1 ธันวาคม 2565 บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกัด ได้ทาํบันทึกข้อตกลงเปลียนแปลงคู่สัญญาและเงือนไขในสัญญาซือขายนาํมันยางดาํ 

โดยถือเป็นส่วนหนึงของสัญญาซือขายนาํมันยางดาํ ฉบับที 1 ลงวนัที 26 มิถุนายน 2552 

 บริษทัยอ่ยซือนาํมนัยางดาํโดยมีการกาํหนดราคาซือขายอา้งอิงจากราคาก๊าซธรรมชาติ ปรับลดตาม

สัดส่วนค่าความร้อนระหว่างนาํมนัยางดาํเจือจางและก๊าซธรรมชาติ และนาํมาหักลบกบัค่าใช้จ่าย

ในการระเหยนาํออกจากนาํมนัยางดาํเจือจาง 

 นอกจากนี ภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดในสัญญา บริษทัยอ่ยมีหนา้ทีตอ้งส่งมอบนาํมนัยางเขียวทีเกิดจาก

การนาํนาํมนัยางดาํขา้งตน้เขา้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า คืนให้แก่บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) หากบริษทัยอ่ยไม่สามารถปฎิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าว บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) 

จาํกดั (มหาชน) มีสิทธิเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากบริษทัย่อย โดยฝ่ายบริหารมนัใจว่าบริษทัย่อย

จะสามารถปฏิบติัตามเงือนไขขา้งตน้ทีกาํหนดในสัญญาได ้
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(ฉ) สัญญาซือเปลือกไมร้ะหว่างบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาซือเปลือกไมเ้พือใชใ้นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ากบับริษทั ดบัเบิล เอ 

(1991) จาํกดั (มหาชน) ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

บริษทั วันทีทําสัญญา 

อายุสัญญา 

(ปี) วันสินสุดสัญญา 

ปริมาณขันตาํตาม

สัญญา (ตันต่อปี) 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกดั* 26 มิถุนายน 2552 19 4 พฤศจิกายน 2571 165,000 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกดั 1 เมษายน 2554 10 30 มิถุนายน 2566 350,000 

* เมือวันที 1 เมษายน 2565 บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกัด ได้รับโอนสิทธิและหน้าทีต่างๆตามสัญญาซือเปลือกไม้จากการโอนกิจการจาก

บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จาํกัด 

 บริษทัย่อยซือเปลือกไมโ้ดยมีการกาํหนดราคาซือขายอา้งอิงจากราคาถ่านหิน ปรับลดตามสัดส่วน                            

ค่าความร้อนระหวา่งเชือเพลิงเปลือกไมแ้ละถ่านหิน และนาํมาปรับลดกบัความดอ้ยค่าของเปลือกไม ้

(ช) สัญญาเช่าทีดินระหว่างบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยคิดค่าเช่าตามอตัราทีระบุไว้

ในสัญญาและราคาเทียบเคียงราคาตลาด ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

บริษัท บริษทัคู่สัญญา วันทีทําสัญญา อายุสัญญา (ปี) วันสินสุดสัญญา 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั 304 อินดสัเตรียล 

ปาร์ค 7 จาํกดั 

1 มีนาคม 2561 3 

(ต่ออายอุตัโนมตัิ       

5 คราว ๆ ละ 3 ปี) 

28 กุมภาพนัธ์ 

2564 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ 

จาํกดั* 

บริษทั 304 อินดสัเตรียล 

ปาร์ค จาํกดั 

14 ธนัวาคม 2560 3 

(ต่ออายอุตัโนมตัิ      

5 คราว ๆ ละ 3 ปี) 

31 มีนาคม 2563 

บริษทั นาํใส 304 จาํกดั  บริษทั 304 อินดสัเตรียล 

ปาร์ค จาํกดั 

9 สิงหาคม 2565 30 31 สิงหาคม 2595 

บริษทั นาํใส 304 จาํกดั  บริษทั 304 อินดสัเตรียล 

ปาร์ค 18 จาํกดั 

9 สิงหาคม 2565 30 31 สิงหาคม 2595 

บริษทั นาํใส 304 จาํกดั  บริษทั 304 อินดสัเตรียล 

ปาร์ค 17 จาํกดั 

9 สิงหาคม 2565 30 31 สิงหาคม 2595 

บริษทั เอน็พีเอส โซลาร์ จาํกดั บริษทั 304 อินดสัเตรียล 

ปาร์ค จาํกดั 

9 สิงหาคม 2565 30 31 สิงหาคม 2595 

* เมือวันที 1 เมษายน 2565 บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกัด ได้รับโอนสิทธิและหน้าทีต่างๆตามสัญญาเช่าทีดินจากการโอนกิจการจากบริษัท 

เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จาํกัด 

(ฌ) สัญญาเช่าอาคารคลงัสินคา้ระหวา่งบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารคลงัสินคา้กบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยคิดค่าเช่าตาม

อตัราทีระบุไวใ้นสัญญาและราคาเทียบเคียงราคาตลาด ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

บริษัท บริษัทคู่สัญญา วันทีทําสัญญา อายุสัญญา (ปี) วันสินสุดสัญญา 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั 304 อินดสัเตรียล 

ปาร์ค จาํกัด 

15 ธนัวาคม 2564 3 31 มีนาคม 2567 

  



24 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียด

ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกนั      

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 152 108 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 1,395 1,182 261 366 

รวมลูกหนีการคา้ 1,395 1,182 413 474 

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (58) (2) (2) (4) 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,337 1,180 411 470 

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 571 421 

การร่วมคา้ - 1 - 1 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 12 39 - 18 

รวมลูกหนีอืน 12 40 571 440 

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน - (1) - (1) 

รวมลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั, สุทธิ 12 39 571 439 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,349 1,219 982 909 

     

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการแก่กิจการทีเกียวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 77 - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 86 44 86 44 

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้และบริการแก่กิจการ  

   ทีเกียวขอ้งกนั 86 44 163 44 

 ยอดคงเหลือจํานวน 86 ล้านบาท คือเงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประกอบดว้ยค่าเชือเพลิงชีวมวล สําหรับเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน 2566 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน     

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 63 84 - - 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัย่อย 4 แห่งไดล้งทุนในหุ้นกูภ้าคเอกชนทีอยู่ในความต้องการของตลาดของ

บริษทั ดบัเบิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 85,700 หน่วย ในราคาเฉลียหน่วยละ 740 บาท โดยวดัมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกยีวข้องกัน     

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกยีวข้องกนั (หมายเหตุ 22)     

บริษทัยอ่ย  - - 834 444 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 632 187 28 5 

รวมเจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 632 187 862 449 

เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 22)     

บริษทัยอ่ย  - - 68 17 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/กรรมการบริษทัร่วมกนั) 106 55 51 16 

รวมเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 106 55 119 33 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั  738 242 981 482 

เงินปันผลค้างจ่ายแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั     

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

 ในระหว่างปีปัจจุบนั เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อยและเงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัมี 

การเคลือนไหวดงัตอ่ไปนี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2565 

เพมิขนึ           

ระหวา่งปี 

ลดลง               

ระหวา่งปี 

ขาดทุนจาก                      

อตัราแลกเปลียน 

ทียงัไม่เกิดขึนจริง 

ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2565 

เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกยีวข้องกัน      

บริษัทย่อย      

PT. Utami Jaya Mulia  45 76 - (7) 114 

Biomasse Energie d’ Alizay - 194 (145) (5) 44 

บริษทั ไอพีพ ีไอพี 7 จาํกดั - 3 - - 3 

บริษทั ซีเอชพี 5 จาํกดั - 2 - - 2 

บริษทั เอน็พีเอส โซลาร์ จาํกดั - 36 (36) - - 

รวมเงินให้กูยื้มระยะสันแก่กิจการที 

   เกียวขอ้งกนั 45 311 (181) (12) 163 

เงินให้กู้ยืมข้างตน้จัดทาํขึนในรูปของตวัสัญญาใช้เงินมีกาํหนดชําระคืนเมือทวงถาม ไม่มีหลกัทรัพย ์                        

คาํประกนั โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.6 ถึงร้อยละ 4.9 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 0.6 ต่อปี) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ                         

ณ วนัที                            

1 มกราคม 2565 

เพมิขึน                      

ระหว่างปี 

ลดลง                         

ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ                          

ณ วนัที                            

31 ธนัวาคม 2565 

 (ปรับปรุงใหม)่    

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกยีวข้องกนั     

การร่วมค้า     

บริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชนั จาํกดั 131 - (131) - 

กิจการทีเกยีวข้องกัน     

DA Alizay SAS 1,180 - (1,180) - 

รวมเงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,311 - (1,311) - 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ                   

ณ วนัที                         

1 มกราคม 2565 

เพมิขึน                  

ระหว่างปี 

ลดลง                      

ระหว่างปี 

ขาดทุนจาก        

อตัราแลกเปลียน 

ทียงัไม่เกิดขึนจริง 

ยอดคงเหลือ                 

ณ วนัที                           

31 ธนัวาคม 2565 

เงนิกู้ยืมระยะสันจากกจิการทีเกยีวข้องกัน      

บริษัทย่อย       

บริษทั ซีเอชพี 1 จาํกดั 619 - - - 619 

Ocean Star Holding Company Limited 539 3 - 19 561 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั - 1,791 (1,550) - 241 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์12 จาํกดั 279 - - - 279 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์2 จาํกดั 96 17 - - 113 

บริษทั อี 85 จาํกดั - 130 (130) - - 

บริษทั เอน็พีเอส โซลาร์ จาํกดั  44 50 (94) - - 

บริษทั ซีเอชพี 3 จาํกดั 14 - - - 14 

บริษทั วายพุฒันาอุบล 1 จาํกดั - 90 (50) - 40 

บริษทั วายพุฒันาอุบล 2 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั วายพุฒันาอาํนาจเจริญ จาํกดั - 45 (44) - 1 

บริษทั วายพุฒันาร้อยเอด็ จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั วายพุฒันาชยัภูมิ 1 จาํกดั - 135 (70) - 65 

บริษทั วายพุฒันาชยัภูมิ 2 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั วินด ์เพาเวอร์ รีซอร์ส จนัทบุรี 1 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั วินด ์เพาเวอร์ รีซอร์ส จนัทบุรี 2 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั วินด ์เพาเวอร์ รีซอร์ส สระแกว้ จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั ลมดีพลงังานสะอาดปัตตานี จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั โซลาร์เพอือนาคต 1 จาํกดั - 38 - - 38 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ                   

ณ วนัที                         

1 มกราคม 2565 

เพมิขึน                  

ระหว่างปี 

ลดลง                      

ระหว่างปี 

ขาดทุนจาก        

อตัราแลกเปลียน 

ทียงัไม่เกิดขึนจริง 

ยอดคงเหลือ                 

ณ วนัที                           

31 ธนัวาคม 2565 

บริษทั โซลาร์เพอือนาคต 2 จาํกดั - 45 - - 45 

บริษทั โซลาร์เพอือนาคต 3 จาํกดั - 45 - - 45 

บริษทั โซลาร์เพอือนาคต 4 จาํกดั - 45 - - 45 

บริษทั โซลาร์เพอือนาคต 5 จาํกดั - 45 - - 45 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 1 จาํกดั - 45 - - 45 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 2 จาํกดั - 45 (45) - - 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 3 จาํกดั - 17 - - 17 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 4 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 5 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 1 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 2 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 3 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 4 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 5 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั พรีเมียม โซลาร์ 6 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 1 จาํกดั - 23 - - 23 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 2 จาํกดั - 39 - - 39 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 3 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 4 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 5 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 6 จาํกดั - 0.25 - - 0.25 

รวมเงินกูยื้มระยะสันจากบริษทัยอ่ย 1,591 2,653 (1,983) 19 2,280 

การร่วมค้า      

บริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชนั จาํกดั 131 - (131) - - 

รวมเงินกูยื้มระยะสันจากการร่วมคา้ 131 - (131) - - 

รวมเงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,722 2,653 (2,114) 19 2,280 
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เงินกู ้ยืมจากบริษทัย่อยขา้งต้นจดัทาํขึนในรูปของตวัสัญญาใช้เงินมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม ไม่มี

หลกัทรัพยค์าํประกนั โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.4 ถึงร้อยละ 0.8 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.4 ถึงร้อยละ 0.7 

ต่อปี) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

หนสิีนตามสัญญาเช่า     

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหาร/                              

กรรมการบริษทัร่วมกนั) 88 153 28 29 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสัน 46 48 40 42 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม)่   

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1 1 - - 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 827 3,598 288 3,155 

รวม 828 3,599 288 3,155 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยม์ีอัตราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.4                                            

ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.5 ต่อปี) 
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9. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม)่   

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7)     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 440 544 261 276 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  193 296 49 162 

 3 - 6 เดือน 160 81 43 17 

6 - 12 เดือน 280 194 60 19 

มากกวา่ 12 เดือน 322 67 - - 

รวม 1,395 1,182 413 474 

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ (58) (2) (2) (4) 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,337 1,180 411 470 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,523 1,356 2,057 657 

คา้งชาํระ     

 ไมเ่กิน 3 เดือน 454 467 326 209 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 2,977 1,823 2,383 866 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 4,314 3,003 2,794 1,336 

ลูกหนีอืน     

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ7) 12 40 571 440 

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 117 131 10 19 

รวม 129 171 581 459 

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ (2) (3) - (1) 

รวมลูกหนีอืน - สุทธิ 127 168 581 458 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  4,441 3,171 3,375 1,794 
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10. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุให้เป็น                  

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

วตัถุดิบ       

ถ่านหิน 1,067 229 - - 1,067 229 

ชีวมวล 396 343 - (3) 396 340 

มนัสาํปะหลงั 99 230 (46) (10) 53 220 

อนื ๆ 157 79 - - 157 79 

 1,719 881 (46) (13) 1,673 868 

สินคา้สาํเร็จรูป       

เอทานอล 18 43 - - 18 43 

       

งานระหวา่งทาํ 135 66 - - 135 66 

สินคา้ระหว่างทาง 1 319 - - 1 319 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 496 273 (15) (17) 481 256 

รวม 2,369 1,582 (61) (30) 2,308 1,552 

       

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุให้เป็น                  

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

วตัถุดิบ       

ถ่านหิน 1,044 218 - - 1,044 218 

ชีวมวล 120 206 - - 120 206 

อนื ๆ 16 15 - - 16 15 

 1,180 439 - - 1,180 439 

สินคา้ระหว่างทาง - 313 - - - 313 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 231 138 (7) (7) 224 131 

รวม 1,411 890 (7) (7) 1,404 883 
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 ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ

เป็นจาํนวน 36 ลา้นบาท (2564: จาํนวน 12 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี 2564: ไม่มี) โดยแสดงเป็น

ส่วนหนึงของตน้ทุนขาย และในระหวา่งปีกลุ่มบริษทักลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 6 

ลา้นบาท (2564: ไม่มี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ:ไม่มี 2564: ไม่มี) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือ

ทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. สินทรัพย์ทางการเงินอืน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

พนัธบตัรรัฐบาล 358 223 134 - 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

หุน้กูภ้าคเอกชนทีอยู่ในความตอ้งการของ

ตลาด 63 327 - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอืน 421 550 134 - 

     

สินทรัพยห์มุนเวียน 63 327 - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 358 223 134 - 

 421 550 134 - 

เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลเพือคาํประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซือขายไฟฟ้าทีบริษทัฯ และบริษทัย่อย

สองแห่งทาํไวก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ซึงพนัธบตัร

รัฐบาลดงักล่าวมีอายุ 4 ปี และ 7 ปี โดยจะครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนธนัวาคม 2567 ธนัวาคม 2571 และ 

มิถุนายน 2572 ตามลาํดบั 
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12. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ภาษีมูลค่าเพมิรอรับคืน 147 164 59 19 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 115 75 37 31 

ภาษีซือรอเรียกคืน 268 93 144 43 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอรับคืน 77 72 55 61 

เงินประกนัตามสญัญาซือขายไฟฟ้า 300 - - - 

อืน ๆ 7 12 - 3 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 914 416 295 157 

13. เงนิฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯได้จาํนาํเงินฝากออมทรัพยจ์าํนวน 270 ล้านบาทเพือเป็นหลกัประกนั

แก่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงเพือออกหนงัสือคาํประกนัสําหรับสัญญาซือขายไฟฟ้าระหว่างบริษทัย่อยแห่ง

หนึงกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34.5 

 ในระหว่างไตรมาสทีสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ยืนหนังสือต่อธนาคารพาณิชยเ์พือให้โอนภาระหนี

หนงัสือคาํประกนัทีออกภายใตว้งเงินสินเชือหนงัสือคาํประกัน ไปอยู่ภายใตว้งเงินสินเชือคาํประกันของ

บริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชนั จาํกดั และใหย้กเลิกวงเงินสินเชือหนงัสือคาํประกนัของบริษทัฯ 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ 

หน่วย

เงินตรา สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ผลต่างจากการจดัโครงสร้าง 

การดาํเนินธุรกิจของ                    

กลุ่มบริษทั 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า 

ของเงินลงทุน 

จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์

ทถีอืไวเ้พือขาย  

(หมายเหตุ 15) 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 

เงินปันผลทบีริษทัฯ 

รับระหว่างงปี 

 2565 2564  2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

    ร้อยละ ร้อยละ             

บริษทั อี 85 จาํกดั 5,150 5,150 ลา้นบาท 99.99 99.99 5,150 5,150 - (54) (2,045) (1,230) - - 3,105 3,866 - - 

บริษทั เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 3,600 3,600 ลา้นบาท 99.99 99.99 3,604 3,604 - - - - - - 3,604 3,604 - 9 

บริษทั เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั 6,270 2,250 ลา้นบาท 99.99 99.99 2,250 2,250 - - - - - - 2,250 2,250 146 - 

บริษทั เนชนัแนล 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 3,600 576 - 

บริษทั นาํใส 304 จาํกดั 691 462 ลา้นบาท 99.99 99.99 707 478 - 14 - - - - 707 492 345 375 

บริษทั อนิทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จาํกดั                             50 50 ลา้นบาท 99.99 99.99 50 50 - 42 - - - - 50 92 153 86 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์12 จาํกดั 379 379 ลา้นบาท 99.99 99.99 379 379 - - - - - - 379 379 - 1 

บริษทั ซีเอชพี 1 จาํกดั 721 721 ลา้นบาท 99.99 99.99 721 721 - - - - - - 721 721 - 5 

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 - - (171) (73) (602) (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 โรงไฟฟ้าชมุชนก๊าซชีวภาพท่าตูม จาํกดั 5 5 ลา้นบาท 99.99 99.99 5 5 - - - - - - 5 5 - - 

บริษทั โรงไฟฟ้าชมุชนก๊าซชีวภาพพนมสารคาม 

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

บริษทั วินด ์ทู เอนเนอร์ยี จาํกดั                              

(เดิมชือ “บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนท่าตูม จาํกดั”) 7 7 ลา้นบาท 99.99 99.99 7 7 - -  - - - 7 7 - - 

บริษทั โรงไฟฟ้าชมุชนลาํสนธิ จาํกดั 1 1 ลา้นบาท 99.99 99.99 1 1 - - - - - - 1 1 - - 

บริษทั โรงไฟฟ้าชมุชนลานสัก จาํกดั 1 1 ลา้นบาท 99.99 99.99 1 1 - - - - - - 1 1 - - 

บริษทั เอ็นพีเอส โซลาร์ จาํกดั 1,146 47 ลา้นบาท 99.99 99.99 1,146 47 - - - - - - 1,146 47 - - 

Biomasse Energie d’ Alizay 54 - ลา้นยโูร 100.00 - 1,903 - - - - - - - 1,903 - - - 

บริษทั วายพุฒันาอุบล 1 จาํกดั 90 - ลา้นบาท 99.99 - 90 - - - - - - - 90 - - - 

บริษทั วายพุฒันาอุบล 2 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ 

หน่วย

เงินตรา สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ผลต่างจากการจดัโครงสร้าง 

การดาํเนินธุรกิจของ                    

กลุ่มบริษทั 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า 

ของเงินลงทุน 

จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์

ทถีอืไวเ้พือขาย  

(หมายเหตุ 15) 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 

เงินปันผลทบีริษทัฯ 

รับระหว่างงปี 

 2565 2564  2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

    ร้อยละ ร้อยละ             

บริษทั วายพุฒันาอาํนาจเจริญ จาํกดั 92 - ลา้นบาท 99.99 - 92 - - - - - - - 92 - - - 

บริษทั วายพุฒันาร้อยเอ็ด จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั วายพุฒันาชยัภูมิ 1 จาํกดั 135 - ลา้นบาท 99.99 - 135 - - - - - - - 135 - - - 

บริษทั วายพุฒันาชยัภูมิ 2 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั วินด ์เพาเวอร์ รีซอร์ส จนัทบุรี 1 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั วินด ์เพาเวอร์ รีซอร์ส จนัทบุรี 2 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั วินด ์เพาเวอร์ รีซอร์ส สระแกว้ จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั ลมดีพลงังานสะอาดปัตตานี จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั โซลาร์เพืออนาคต 1 จาํกดั 38 - ลา้นบาท 99.99 - 38 - - - - - - - 38 - - - 

บริษทั โซลาร์เพืออนาคต 2 จาํกดั 45 - ลา้นบาท 99.99 - 45 - - - - - - - 45 - - - 

บริษทั โซลาร์เพืออนาคต 3 จาํกดั 45 - ลา้นบาท 99.99 - 45 - - - - - - - 45 - - - 

บริษทั โซลาร์เพืออนาคต 4 จาํกดั 45 - ลา้นบาท 99.99 - 45 - - - - - - - 45 - - - 

บริษทั โซลาร์เพืออนาคต 5 จาํกดั 45 - ลา้นบาท 99.99 - 45 - - - - - - - 45 - - - 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 1 จาํกดั 45 - ลา้นบาท 99.99 - 45 - - - - - - - 45 - - - 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 2 จาํกดั 90 - ลา้นบาท 99.99 - 90 - - - - - - - 90 - - - 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 3 จาํกดั 17 - ลา้นบาท 99.99 - 17 - - - - - - - 17 - - - 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 4 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 5 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั พรีเมยีม โซลาร์ 1 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั พรีเมยีม โซลาร์ 2 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั พรีเมยีม โซลาร์ 3 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั พรีเมยีม โซลาร์ 4 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั พรีเมยีม โซลาร์ 5 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั พรีเมยีม โซลาร์ 6 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 1 จาํกดั 23 - ลา้นบาท 99.99 - 23 - - - - - - - 23 - - - 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 2 จาํกดั 38 - ลา้นบาท 99.99 - 38 - - - - - - - 38 - - - 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 3 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 4 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 5 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

บริษทั แสงสวา่งกา้วไกล 6 จาํกดั 0.25 - ลา้นบาท 99.99 - 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      24,259 20,275 - 2 (3,285) (2,372) (602) (700) 20,386 17,219 1,220 476 
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รายการเปลยีนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 มีดังน ี

การเพมิทุนจดทะเบียนในบริษทัยอ่ย 

    หุ้นสามัญทอีอกจําหน่าย เรียกชําระค่าหุ้นแล้ว  

บริษัท วันทีประชุม 

มติพิเศษตามที

ประชุมวิสามัญ                   

ผู้ถือหุ้น ครังที จํานวน 

มูลค่าทีตราไว้

หุ้นละ มูลค่า 

ทุนจดทะเบียน        

หลังเพิมทุน มูลค่า ร้อยละ 

วันทีดําเนินการ        

จดทะเบียนเพิมทุน

กับกระทรวงพาณิชย์ 

   (ลา้นหุ้น) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย          

บริษทั เอ็นพีเอส โซลาร์ 

จาํกดั 

23 กุมภาพนัธ์ 2565 1/2565 10.5 10 105 289  105 100   23 กมุภาพนัธ์ 2565 

28 กุมภาพนัธ์ 2565 2/2565 27 10 270 559  270 100 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

8 เมษายน 2565 3/2565 29 10 290 849 290 100 8 เมษายน 2565 

23 มิถุนายน 2565 4/2565 3.5 10 35 884 35 100 24 มิถุนายน 2565 

 23 สิงหาคม 2565 6/2565 30 10 300 1,184 249 83 23 สิงหาคม 2565 

 6 ธนัวาคม 2565 7/2565 5 10 50 1,234 13 25 6 ธนัวาคม 2565 

รวมเป็นจํานวนทังสิน   105 10 1,050  962   

บริษทั นาํใส 304 จาํกดั 23 มิถุนายน 2565 1/2565 28.4 10 284 746 229  80 24 มิถุนายน 2565 

บริษทั วายพุฒันาอุบล   

    จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

35.9 

 

10 

 

359 

 

360 

 

90 

 

25 

 

11 ตุลาคม 2565 

บริษทั วายพุฒันา 

   อาํนาจเจริญ จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

17.9 

 

10 

 

179 

 

180 

 

92 

 

50 

 

20 ตุลาคม 2565 

บริษทั วายพุฒันา 

   ชยัภูมิ 1 จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

53.9 

 

10 

 

539 

 

540 

 

135 

 

25 

 

17 ตุลาคม 2565 

บริษทั โซลาร์เพอื    

   อนาคต 1 จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

15.1 

 

10 

 

151 

 

152 

 

38 

 

25 

 

17 ตุลาคม 2565 

บริษทั โซลาร์เพอื 

   อนาคต 2 จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

17.9 

 

10 

 

179 

 

180 

 

45 

 

25 

 

17 ตุลาคม 2565 

บริษทั โซลาร์เพอื  

   อนาคต 3 จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

17.9 

 

10 

 

179 

 

180 

 

45 

 

25 

 

17 ตุลาคม 2565 

บริษทั โซลาร์เพอื 

   อนาคต 4 จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

17.9 

 

10 

 

179 

 

180 

 

45 

 

25 

 

17 ตุลาคม 2565 

บริษทั โซลาร์เพอื 

   อนาคต 5 จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

17.9 

 

10 

 

179 

 

180 

 

45 

 

25 

 

17 ตุลาคม 2565 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด   

   จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

17.9 

 

10 

 

179 

 

180 

 

45 

 

25 

 

17 ตุลาคม 2565 

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 2  

   จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

11.3 

 

10 

 

113 

 

114 

 

73 

 

65 

 

17 ตุลาคม 2565 

 16 พฤศจิกายน 2565 2/2565 6.6 10 66 180 17 25 17 พฤศจิกายน 2565 

รวมเป็นจํานวนทังสิน   17.9 10 179  90    

บริษทั โซลาร์ กู๊ด 3  

   จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

6.7 

 

10 

 

67 

 

68 

 

17 

 

25 

 

20 ตุลาคม 2565 

บริษทั แสงสว่างกา้วไกล 

    จาํกดั 

 

10 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

9.3 

 

10 

 

93 

 

94 

 

23 

 

25 

 

17 ตุลาคม 2565 

บริษทั แสงสว่างกา้วไกล 

   2 จาํกดั 

 

21 ตุลาคม 2565 

 

1/2565 

 

15.3 

 

10 

 

153 

 

154 

 

38 

 

25 

 

25 ตุลาคม 2565 

บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท นําใส 304 จํากัด        

บริษทั อินดสัเตรียล           

วอเตอร์ ซพัพลาย 

จาํกดั 

 

 

5 มกราคม 2565 

 

 

1/2565 

 

 

5.3 

 

 

10 

 

 

53 

 

 

54 

 

 

53 

 

 

100 

 

 

5 มกราคม 2565 

 23 มิถุนายน 2565 2/2565 7 10 70 124 61  87 28 มิถุนายน 2565 

รวมเป็นจํานวนทังสิน   12.3 10 123  114   
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นอกจากนี บริษทั เอ็นพีเอส โซลาร์ จาํกัด ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิมเติมทงัจาํนวนจากการเพิมทุนครังที 

1/2564 เป็นจาํนวนเงิน 137 ลา้นบาท ซึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวครบทงัจาํนวนแลว้ 

การจดัตงับริษทัยอ่ย 

เมือวนัที 15 สิงหาคม 2565 ทีประชุมคณะกรรมการบริหารครังที 5/2565 ของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัจดัตงั

บริษทัย่อยแห่งใหม่เพือเตรียมพร้อมสําหรับการประมูลโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึงประกอบดว้ยโรงไฟฟ้า

พลงังานลม 10 บริษทั และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์22 บริษทั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้แลว้ร้อยละ 25 ของทุน

จดทะเบียนเป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 8 ลา้นบาท 

เงินลงทุนในบริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 

เมือวันที 15 มีนาคม 2565 บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัดซึงเป็นบริษัทย่อยได้ท ําสัญญา                         

โอนกิจการทังหมดกับบริษทัย่อยอีกแห่งหนึง ได้แก่ บริษทั เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกัด โดย

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกัด ได้รับโอนสินทรัพย ์หนีสิน รวมถึงสิทธิและหน้าทีต่าง ๆ                        

ทีเกียวขอ้ง ตามเงือนไขทีระบุในสัญญา ลงวนัที 1 เมษายน 2565 โดยไดต้กลงราคาขายเป็นจาํนวนรวมทงัสิน 

3,800 ลา้นบาท เงือนไขการจ่ายชาํระเป็นการโอนหุ้น ตอ่มา เมือวนัที 5 เมษายน 2565 ทีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น                           

ครังที 2/2565 ของบริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จาํกดั ได้มีมติอนุมติัให้เลิกกิจการ และบริษทัย่อย

ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 12 เมษายน 2565 

เมือวันที  18 กรกฎาคม 2565 ทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นครังที 3/2565 ของบริษัท เนชันแนล เพาเวอร์                                             

แพลนท ์5 จาํกดั ไดม้ีมติอนุมติัเปลียนแปลงมูลค่าโอนกิจการทงัหมดเป็นจาํนวนรวมทงัสิน 4,020 ลา้นบาท 

โดยไดเ้ปลียนแปลงสัญญาโอนกิจการทงัหมดใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่าดงักล่าว 

ต่อมา วนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2566 บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั ไดด้าํเนินการชาํระบญัชีเสร็จสิน

และโอนหุน้สามญัดงักล่าวใหก้บับริษทัฯแลว้ทงัจาํนวนในวนัเดียวกนั 

เงินลงทุนในบริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั 

เมือวนัที 1 เมษายน 2565 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 3/2565 ของบริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ 

จาํกดัซึงเป็นบริษทัย่อยไดม้ีมติอนุมติัให้เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 2,250 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 6,050 

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

 เมือวนัที 5 สิงหาคม 2565 ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครังที 5/2565 ของบริษทัย่อยดังกล่าวไดม้ีมติอนุมติัให้

เพมิทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 6,050 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 6,270 ลา้นบาท โดยการออกจาํหน่ายหุ้นสามญั

จาํนวน 22 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวน 220 ลา้นบาท โดยการเพิมทุนดังกล่ าวเพือตอบแทน                      

การรับโอนกิจการทงัหมด เป็นจาํนวนทงัสิน 4,020 ลา้นบาท ซึงบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพมิทุนโดยออกหุ้น

สามญัให้แก่ บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั แลว้เมอืวนัที 27 ธนัวาคม 2565 
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 เงินลงทุนใน Biomasse Energie d’ Alizay (“BEA”) 

 เมือวนัที 27 เมษายน 2565 ทีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครังที 2/2565 ของบริษทัฯได้มีมติอนุมัติการซือหุ้น

ทงัหมดของ Biomasse Energie d’ Alizay ซึงจดัตงัขึนในประเทศฝรังเศส จาก DA Alizay SAS ซึงเป็นบริษทั                                          

ทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึงจาํนวน 53,946,933 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดังกล่าวร้อยละ 99.99 

รวมมูลค่าทงัสิน 51.5 ลา้นยูโร (เทียบเท่า 1,903 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาซือขายหุ้นดงักล่าว                                   

ในวนัเดียวกนัและไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ทงัจาํนวนแลว้ ซึงบริษทัฯไดรั้บโอนหุน้แลว้ในวนัที 28 เมษายน 2565 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัทีซือของ Biomasse Energie d’ Alizay มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 16 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 200 

สินคา้คงเหลือ 42 

สินทรัพยห์มนุเวียนอืน 346 

อาคารและอุปกรณ์ 1,781 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (63) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั (108) 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (174) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 2,054 

บวก: ผลแตกต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (151) 

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,903 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างทีสูงกว่าระหว่างตน้ทนุการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัมูลค่าสุทธิตาม

บญัชีของบริษทัย่อยจาํนวน 151 ลา้นบาท ไวภ้ายใตบ้ญัชี “ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ                                   

ของกลุ่มบริษทั” และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 เงินลงทุนในบริษทั อ ี85 จาํกดั 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดพ้ิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั อี 85 จาํกดั โดยฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของบริษทัย่อยดังกล่าวด้วยวิธีประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บตามขอ้มูลสมมติฐานและแผนการดาํเนินงานของบริษทัย่อย โดยใช้อตัราคิดลด

ร้อยละ 7.4 ต่อปี ซึงผลการประเมินพบวา่มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี ดงันนั บริษทัฯจึงได้

บันทึกค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 815 ล้านบาทในส่วนของกําไรหรือขาดทุนใน                             

งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีปัจจุบนั  



38 

15. สินทรัพย์ทถืีอไว้เพือขาย 

 เมือวนัที 8 พฤศจิกายน 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 5/2564 ได้มีมติอนุมัติการจําหน่าย                   

หุ้นสามญัของบริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จาํกัด จาํนวน 0.74 ลา้นหุ้น ให้แก่บริษทัทีเกียวขอ้งกันแห่ง

หนึง ในราคาหุ้นละ 946 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 700 ลา้นบาท ดงันนั เพือให้สอดคล้องกบัขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2562) เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายและ

การดาํเนินงานทียกเลิก บริษทัฯแสดงสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งกบับริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี 

จาํกัดเป็นรายการแยกต่างหาก ภายใตห้ัวขอ้ “สินทรัพยที์จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถือไวเ้พือขาย” และ 

“หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท์ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 ซึงบริษทัฯไม่แยกแสดงผลกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิกเป็นรายการ

ต่างหากจากการดาํเนินงานต่อเนืองในส่วนของกาํไรขาดทุน เนืองจากบริษทัย่อยดังกล่าวไม่เป็นสายงาน

ธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทัฯ ซึงฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างพิจารณาราคาขายให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการ                                   

ทีลดลง ดงันนั บริษทัฯไดพ้ิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกดั จาํนวน 

98 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวข้องกับบริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จาํกัด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565                      

มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน   

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 21 - 

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 74 

สินคา้คงเหลือ 108 - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 8 - 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 512 - 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - 602 

สินทรัพย์ทีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย 657 676 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนสิีน   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7 - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5 - 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 - 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6 - 

หนสิีนทีเกยีวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ทีจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย 42 - 

16. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

16.1 รายละเอยีดเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษทัฯและบริษทัอืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

  2565 2564 2565 2564 2565 2564 

  ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิง จาํกดั การลงทุน 65.00 65.00 397,637 397,637 355,674 353,162 

บริษทั เพาเวอร์ รูท 2020 จาํกดั การแปรรูปเชือเพลิง 40.00 40.00 2,000 2,000 3,264 2,069 

รวม    399,637 399,637 358,938 355,231 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

  2565 2564 2565 2564 2565 2564 

  ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิง จาํกดั การลงทุน 65.00 65.00 397,637 397,637 397,637 397,637 

บริษทั เพาเวอร์ รูท 2020 จาํกดั การแปรรูปเชือเพลิง 40.00 40.00 2,000 2,000 2,000 2,000 

รวม    399,637 399,637 399,637 399,637 
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16.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงนิปันผลรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 

ในการร่วมคา้ในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งปี 

เงินปันผลทีบริษทัฯ                         

รับในระหว่างปี 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทั บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิง จาํกดั 2,512 1,519 - - - - 

บริษทั เพาเวอร์ รูท 2020 จาํกดั 1,195 946 - - - - 

16.3 ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

 การคําประกนั 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัฯจาํนวน 270 ลา้นบาท ถูกนาํไปเป็นหลกัประกนั

เพือออกหนงัสือคาํประกนัใหก้บับริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชนั จาํกดั เพอืใชค้าํประกนัตามสัญญาซือ

ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ในระหว่างไตรมาสทีสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดย้นืหนังสือต่อธนาคารพาณิชยเ์พือให้โอนภาระหนี

หนงัสือคาํประกนั ทีออกภายใตว้งเงินสินเชือหนงัสือคาํประกนั ไปอยู่ภายใตว้งเงินสินเชือคาํประกนั ของ

บริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชนั จาํกดั และใหย้กเลิกวงเงินสินเชือหนงัสือคาํประกนัของบริษทัฯ 

17. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน - ทีดินให้เช่า 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯ มีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเป็นจาํนวน              

1 ล้านบาท (2564: จํานวน 1 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 3 ล้านบาท 2564: จ ํานวน                        

3 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดจ้ดจาํนองทีดินใหเ้ช่าทงัจาํนวนตามทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
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18. ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)่ 

     เครืองตกแต่ง  สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ สินทรัพย ์  

 

ทีดิน 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน 

โรงไฟฟ้า 

อาคารและ

เครืองจกัร 

เครืองมือ             

และอุปกรณ์ 

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

โรงไฟฟ้า 

อาคารและ

เครืองจกัร ยานพาหนะ 

ระหว่าง

ติดตงัและ

ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน            

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 3,029 880 34,839 590 111 1,196 167 5 18 161 40,996 

จดัประเภทใหม ่ - 3 5 13 - - - - - (21) - 

ซือเพมิ - - 241 3 3 19 36 - 6 679 987 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (15) (2) (1) (6) - - - (2) (26) 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ีถือไวเ้พือขาย (51) (60) (848) (38) (9) - - - - - (1,006) 

โอนเขา้ (ออก) - 135 193 3 - 24 - - - (355) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 27 - - - - - - - 27 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  2,978 958 34,442 569 104 1,233 203 5 24 462 40,978 

จดัประเภทใหม ่ - (61) 61 - - - - - - - - 

ซือเพมิ - 10 1,152 11 2 2 180 - - 1,865 3,222 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (6) (1) (2) (3) - - - - (12) 

โอนเขา้ (ออก) - 322 419 1 - 13 - - - (755) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (32) - - - - - - - (32) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 2,978 1,229 36,036 580 104 1,245 383 5 24 1,572 44,156 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)่ 

     เครืองตกแต่ง  สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ สินทรัพย ์  

 

ทีดิน 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน 

โรงไฟฟ้า 

อาคารและ

เครืองจกัร 

เครืองมือ             

และอุปกรณ์ 

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

โรงไฟฟ้า 

อาคารและ

เครืองจกัร ยานพาหนะ 

ระหว่าง

ติดตงัและ

ก่อสร้าง รวม 

ค่าเสือมราคาสะสม            

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - 416 16,923 540 98 880 10 2 3 - 18,872 

จดัประเภทใหม ่ - (2) 3 (1) - - - - - - - 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 31 1,488 13 4 70 12 1 4 - 1,623 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย/            

ตดัจาํหน่าย - - (3) (11) (1) (2) - - - - (17) 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ีถือไวเ้พือขาย - (25) (386) (33) (9) - - - - - (453) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - 420 18,025 508 92 948 22 3 7 - 20,025 

จดัประเภทใหม ่ - (32) 32 - - - - - - - - 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 45 1,484 13 4 77 12 1 5 - 1,641 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย/            

ตดัจาํหน่าย - - (1) - (2) (2) - - - - (5) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (2) - - - - - - - (2) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 - 433 19,538 521 94 1,023 34 4 12 - 21,659 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)่ 

     เครืองตกแต่ง  สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ สินทรัพย ์  

 

ทีดิน 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน 

โรงไฟฟ้า 

อาคารและ

เครืองจกัร 

เครืองมือ             

และอุปกรณ์ 

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

โรงไฟฟ้า 

อาคารและ

เครืองจกัร ยานพาหนะ 

ระหว่าง

ติดตงัและ

ก่อสร้าง รวม 

ค่าเผือการด้อยค่า            

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  - - 404 - - - - - - 3 407 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 - - 404 - - - - - - 3 407 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       - -    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  2,978 538 16,013 61 12 285 181 2 17 459 20,546 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 2,978 796 16,094 59 10 222 349 1 12 1,569 22,090 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี            

2565 (จาํนวน 1,614 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนค่าบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)      1,641 

2564 (จาํนวน 1,590 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนค่าบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)      1,623 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     เครืองตกแต่ง  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   

 

ทีดิน 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน 

โรงไฟฟ้า 

อาคารและ

เครืองจกัร 

เครืองมือ   

และอุปกรณ ์

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

โรงไฟฟ้า 

อาคารและ

เครืองจกัร ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน            

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,002 282 13,048 222 33 638 29 4 18 58 15,334 

ซือเพมิ - - 36 2 2 11 - - 6 377 434 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (5) - - (5) - - - (2) (12) 

โอนเขา้ (ออก) - - 45 - - 23 - - - (68) - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 1,002 282 13,124 224 35 667 29 4 24 365 15,756 

ซือเพมิ - - 46 6 1 2 - - - 120 175 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (1) (2) - - - - (3) 

โอนเขา้ (ออก) - - 353 - - 3 - - - (356) - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 1,002 282 13,523 230 35 670 29 4 24 129 15,928 

            

            

            

            

            

            

            

            

            



45 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     เครืองตกแต่ง  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   

 

ทีดิน 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน 

โรงไฟฟ้า 

อาคารและ

เครืองจกัร 

เครืองมือ   

และอุปกรณ ์

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

โรงไฟฟ้า 

อาคารและ

เครืองจกัร ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสือมราคาสะสม            

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - 187 8,479 207 32 431 2 1 3 - 9,342 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 5 490 4 1 48 2 1 4 - 555 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย - - (2) - - (5) - - - - (7) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - 192 8,967 211 33 474 4 2 7 - 9,890 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 11 493 4 1 51 2 1 4 - 567 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย/ 

ตดัจาํหน่าย - - - - (1) (2) - - - - (3) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 - 203 9,460 215 33 523 6 3 11 - 10,454 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี            

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 1,002 90 4,157 13 2 193 25 2 17 365 5,866 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 1,002 79 4,063 15 2 147 23 1 13 129 5,474 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี            

2565 (จาํนวน 559 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนค่าบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     567 

2564 (จาํนวน 549  ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนค่าบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     555 
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 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทีมีอยู่หรือทีจะก่อสร้างขึนใน

อนาคตและเครืองจกัรส่วนหนึง ซึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 4,074 ลา้นบาท (2564: จาํนวน 3,928 ลา้น

บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 3,605 ล้านบาท 2564: จํานวน 3,928 ล้านบาท) เพือใช้เป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเชือและเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาสินเชือวงเงินหนงัสือคาํประกนักบัธนาคารแห่งหนึง โดยการ

จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง และเครืองจกัรของบริษทัย่อยแห่งหนึง โดยบริษทัฯไดข้อวงเงินดงักล่าว

เพือนาํไปเป็นวงเงินในการคาํประกนัการปฎิบติัตามสัญญาซือขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของบริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึง ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ขอ้ 34.5 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงั

ใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 

2,444 ล้านบาท (2564: จาํนวน 2,172 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 918 ลา้นบาท 2564: 

จาํนวน 883 ลา้นบาท) 

19. สิทธิในการประกอบกจิการเหมืองถ่านหิน 

 ในวนัที 8 มิถุนายน 2554 บริษทัฯเขา้ลงทุนใน PT Utami Jaya Mulia ซึงเป็นบริษทัทีได้รับใบอนุญาตใน

การประกอบกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ทาํสัญญาโอนสิทธิและภาระผูกพนัตาม

สัญญาซือหุ้นซึงทาํไวเ้ดิมระหว่างผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัดงักล่าวกบั PT Advance and Marketing Services 

ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน โดยมีมูลค่าซือหุ้นรวมตามสัญญาเท่ากับ 13 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(เทียบเท่าประมาณ 396 ลา้นบาท)  

 การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พือเขา้ลงทุนในกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพือ

ใชเ้ป็นแหล่งเชือเพลิงในการดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ บริษทัฯจึงแสดงเงินลงทุนในการซือหุ้น

จาํนวนประมาณ 396 ลา้นบาทขา้งตน้เป็น “สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน” ไวใ้นงบแสดง

ฐานะการเงินรวม โดยจะทยอยตดัจาํหน่ายค่าสิทธิดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสิทธิในการประกอบ

กิจการเหมืองถ่านหิน บริษัทฯใช้วิธีการตัดจําหน่ายตามวิธีจาํนวนผลผลิตในการตัดจําหน่ายค่าสิทธิ

ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทงันี จะเริมตัดจาํหน่ายเมือบริษทัย่อยดังกล่าวเปิด

ดาํเนินการกิจการเหมืองถ่านหิน 
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 ยอดคงเหลือของสิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มี

รายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 396 396 

หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่าของสิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน (80) (80) 

สิทธิในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน - สุทธิ 316 316 

20. ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 

 ยอดคงเหลือของค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนสถานีจ่ายไฟฟ้า     

- ตน้ทุนอุปกรณ์สถานีจ่ายไฟฟ้า 131 131 131 131 

- ทีดิน 9 9 9 9 

ตน้ทุนในการสาํรวจเหมืองถ่านหิน 47 43 15 15 

รวม 187 183 155 155 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีสะสม (110) (105) (110) (105) 

หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่าของตน้ทุน       

             ในการสาํรวจเหมืองถ่านหิน    (32) (32) (15) (15) 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี - สุทธิ 45 46 30 35 
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 รายการเปลียนแปลงของบญัชีค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564                     

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี 46 45 35 40 

บวก:  ตน้ทุนในการสาํรวจเหมืองถ่านหิน 

            เพมิขนึระหวา่งปี 4 5 - - 

หกั:  ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 

            ระหวา่งปี (5) (5) (5) (5) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 1 - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี 45 46 30 35 

 ตน้ทุนสถานีจ่ายไฟฟ้า 

 บริษัทฯมีข้อตกลงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ในการโอนกรรมสิทธิในต้นทุน

อุปกรณ์สถานีสังจ่ายไฟฟ้าและทีดินตามขอ้ตกลงทีทาํไวก้บั กฟผ. และไดด้าํเนินการโอนกรรมสิทธิเสร็จ

สินแลว้เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2551 และวนัที 30 กนัยายน 2551 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงสามารถใช้

อุปกรณ์และทีดินดังกล่าวได้ในการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ บริษทัฯตัดจาํหน่ายต้นทุนของรายการ

ดังกล่าวตามอายุการให้ประโยชน์ของรายการโดยอ้างอิงกับอายุการให้ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง 

 ตน้ทุนในการสาํรวจเหมืองถ่านหิน 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาลงวนัที 26 เมษายน 2554 วา่จา้ง PT Advance Marketing and Services ซึงเป็นบริษทัที

เกียวขอ้งกัน ทาํการสํารวจพืนทีเพือทาํเหมืองถ่านหินของ PT Utami Jaya Mulia ซึงเป็นบริษทัย่อยของ

บริษทัฯ โดยจะทยอยตดัจาํหน่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวโดยใช้วิธีการตดัจาํหน่ายตามวิธีจาํนวนผลผลิตเป็น

ตน้ทุนในการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ทงันี จะเริมตดัจาํหน่ายเมือ

บริษทัยอ่ยดงักล่าวเปิดดาํเนินการกิจการเหมืองถ่านหิน 
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21. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

 ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

ประเภทเงินกูย้ืม 

อตัราดอกเบีย                        

(ร้อยละต่อปี) กาํหนดชาํระคืน 

งบการเงินรวม /   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2565 

ตวัแลกเงิน 3.06 - 3.10 ภายในเดือนมีนาคม 2566 1,400 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 2.74 - 3.20 ภายในเดือนมิถุนายน 2566 1,050 

รวม   2,450 

ดอกเบียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี   (6) 

ยอดคงเหลือ   2,444 

22. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนอีืน 

 ยอดคงเหลือของเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 632 187 862 449 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 954 530 590 447 

เจา้หนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 106 55 119 33 

เจา้หนีอนื - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 342 207 98 101 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 378 293 102 100 

ดอกเบียคา้งจ่าย 121 98 121 98 

เงินสมทบกองทุนพฒันาไฟฟ้าคา้งจ่าย 3 3 1 3 

เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 8 8 6 6 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2,544 1,381 1,899 1,237 

23. หนสิีนหมุนเวียนอืน 

 ยอดคงเหลือของหนีสินหมุนเวยีนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอยีดดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม)่   

ภาษีขายทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 286 186 146 73 

ภาษีมูลค่าเพมิคา้งจ่าย 56 31 1 2 

อนื ๆ - 4 - - 

รวมหนีสินหมุนเวียนอืน 342 221 147 75 
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24. หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงนิบาท 

 ยอดคงเหลือของหุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอยีดดงันี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      2565 2564 

หุ้นกู ้

อายหุุ้น

กู ้

ออกจาํหน่าย 

หุ้นกู ้

ครบกาํหนด 

ไถถ่อน 

อตัราดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี) กาํหนดชาํระดอกเบยี 

ส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 

ส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระเกินหนึงปี รวม 

ส่วนทีถึงกาํหนด 

ชาํระภายในหนึงปี 

ส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระเกินหนึงปี รวม 

1/2560  

ชุดที 2 

5 ปี  

5 เดือน 

24 กุมภาพนัธ์ 2560 24 กรกฎาคม 2565 5.15 ชาํระดอกเบียทุกสามเดือน        

เริมตงัแต่พฤษภาคม 2560 ถึง

กรกฎาคม 2565 

- - - 982 - 982 

2/2560  

ชุดที 3 

5 ปี  

3 เดือน 

27 เมษายน 2560 24 กรกฎาคม 2565 5.50 ชาํระดอกเบียทุกสามเดือน                    

เริมตงัแต่กรกฎาคม 2560 ถึง

กรกฎาคม 2565 

- - - 773 - 773 

1/2562 

 

3 ปี  

6 เดือน 

27 กนัยายน 2562 27 มีนาคม 2566 5.50 ชาํระดอกเบียทุกสามเดือน                         

เริมตงัแต่ธนัวาคม 2562 ถึง

มีนาคม 2566 

- - - - 2,968 2,968 

1/2563 

ชุดที 1 

3 ปี  

6 เดือน 

7 สิงหาคม 2563 7 กุมภาพนัธ์ 2567 4.70 ชาํระดอกเบียทุกสามเดือน                         

เริมตงัแต่สิงหาคม2563                             

ถึงกุมภาพนัธ์ 2567 

- 1,384 1,384 - 1,384 1,384 

1/2563 

ชุดที 2 

5 ปี 7 สิงหาคม 2563 7 สิงหาคม 2568 5.20 ชาํระดอกเบียทุกสามเดือน                           

เริมตงัแต่สิงหาคม2563                   

ถึงสิงหาคม 2568 

- 2,298 2,298  - 2,298 2,298 

1/2564 

ชุดที 1 

3 ปี 6 เดือน 12 พฤษภาคม 2564 12 พฤศจิกายน 2567 4.50 ชาํระดอกเบียทุกสามเดือน                     

เริมตงัแต่เดือน สิงหาคม 2564 

ถึงพฤศจิกายน 2567 

- 1,250 1,250 - 1,250 1,250 

1/2564 

ชุดที 2 

5 ปี 12 พฤษภาคม 2564 12 พฤษภาคม 2569 5.00 ชาํระดอกเบียทุกสามเดือน                            

เริมตงัแต่เดือน สิงหาคม 2564                

ถึงพฤษภาคม 2569 

- 2,000 2,000 - 2,000 2,000 
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      (หน่วย: ลา้นบาท) 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      2565 2564 

หุ้นกู ้

อายหุุ้น

กู ้

ออกจาํหน่าย 

หุ้นกู ้

ครบกาํหนด 

ไถถ่อน 

อตัราดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี) กาํหนดชาํระดอกเบยี 

ส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 

ส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระเกินหนึงปี รวม 

ส่วนทีถึงกาํหนด 

ชาํระภายในหนึงปี 

ส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระเกินหนึงปี รวม 

1/2564 

ชุดที 3 

5 ปี 10 เดือน 12 พฤษภาคม 2564 12 มีนาคม 2570 5.35 ชาํระดอกเบียทุกสามเดือน                           

เริมตงัแต่เดือน สิงหาคม 2564 

ถึงมีนาคม 2570 

- 2,250 2,250 - 2,250 2,250 

2//2564 

 

7  ปี  12 พฤศจิกายน 2564 12 พฤศจิกายน 2571 4.75 ชาํระดอกเบียทุกสามเดือน                         

เริมตงัแต่กุมภาพนัธ์ 2565                         

ถึงพฤศจิกายน 2571 

- 2,800 2,800 - 2,800 2,800 

1/2565 

ชุดที 1 

4 ปี 12 พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2569 4.00 ชาํระดอกเบียทุกสาม เดือน                       

เริมตงัแต่เดือนสิงหาคม 2565 

ถึงพฤษภาคม 2569 

- 1,000 1,000 - - - 

1/2565 

ชุดที 2 

5 ปี 6 เดือน 12 พฤษภาคม 2565 12 พฤศจิกายน 2570 4.60 ชาํระดอกเบียทุกสาม เดือน                       

เริมตงัแต่เดือนสิงหาคม 2565 

ถึงพฤศจิกายน 2570 

- 1,500 1,500 - - - 

1/2565 

ชุดที 3 

7 ปี 12 พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2572 5.10 ชาํระดอกเบียทุกสามเดือน                        

เริมตงัแต่เดือน สิงหาคม 2565 

ถึงพฤษภาคม 2572 

- 2,500 2,500 - - - 

หกั: ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี   - (115) (115) (2) (112) (114) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากค่าใชจ้า่ยในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี   - 16,867 16,867 1,753 14,838 16,591 
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หุ้นกูท้งัหมดของบริษทัฯมีมูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกู ้ชนิดระบุชือผูถื้อประเภท                                              

ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยจ่ายชาํระดอกเบียทุกสามเดือนตลอดอายุหุ้นกู ้ 

และบริษทัฯมีสิทธิไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้หุ้นกู้ทงัจาํนวนหรือบางส่วน และไม่ว่าในคราวเดียวหรือ

หลายคราวก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูไ้ด ้และผูถื้อหุ้นกูม้ีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯทาํการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อน

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไดเ้พียงครังเดียวในวนัใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบกาํหนดตามทีบริษทัฯ

กาํหนด  

ภายใตหุ้้นกูข้องบริษทัฯมีขอ้กาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้หลายประการ                                  

ซึงบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จาํกัดเกียวกบัการจ่ายเงินปันผลใน

กรณีทีบริษทัฯผิดนัดชาํระหนีตามหุ้นกู ้และการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทัฯกบักิจการทีเกียวขอ้งกันซึง

ระบุใหต้อ้งมีเงือนไขทีสมเหตุสมผล เป็นตน้ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัย่อย 4 แห่งได้ซือหุ้นกู ้ ครังที 1/2563 ชุดที 1 และชุดที 2 ครังที 1/2564       

ชุดที 1 ชุดที 2 และชุดที 3 และครังที 2/2564 ของบริษทัฯจาํนวน 48,400 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 48 ลา้นบาท 

มีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.50 ถึง 5.35 ต่อปี 

การเปลียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือต้นปี 16,497 12,242 16,591 12,242 

บวก:  ออกหุ้นกูใ้นระหว่างปี 5,000 8,300 5,000 8,300 

 ตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้

                รอการตดับญัชี 39 29 39 29 

หกั:  จ่ายชาํระคืนหุ้นกูใ้นระหวา่งปี (4,630) (3,900) (4,723) (3,900) 

 ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี 

               เพมิขนึในระหวา่งปี (40) (80) (40) (80) 

รวม 16,866 16,591 16,867 16,591 

หกั:  หุน้กูส่้วนทีถือโดยบริษทัยอ่ย (48) (94) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 16,818 16,497 16,867 16,591 
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25. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงาน ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 185 204 78 84 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

   ตน้ทนุบริการในปัจจบุนั  16 17 5 6 

   ตน้ทุนดอกเบีย 4 3 2 1 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน:     

   (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

      ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (10) (13) (5) (5) 

      ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2) (11) 1 (1) 

ผลประโยชนที์จ่ายในระหว่างปี (9) (10) (5) (7) 

จดัประเภทเป็นหนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย ์                           

ทีถือไวเ้พอืขาย - (5) - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 184 185 76 78 

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 

16 ลา้นบาท (2564: จาํนวน 13 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 10 ลา้นบาท 2564: จาํนวน 5 

ลา้นบาท)  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของกลุ่มบริษทัประมาณ 12 ปี (2564: 13 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี 2564: 12 ปี) 

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

อตัราคิดลด 2.8 - 3.6 2.1 - 2.8 3.0 2.2 

อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต  

  (ขึนกบัช่วงอายุของพนกังาน) 1.0 - 6.0 4.0 - 6.0 4.0 4.0 
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 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพมิขนึ 1% ลดลง 1% เพมิขนึ 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (14) 16 (6) 7 

อตัราการขึนเงินเดือน  15 (14) 6 (6) 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพมิขนึ 1% ลดลง 1% เพมิขนึ 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (15) 17 (6) 7 

อตัราการขึนเงินเดือน  17 (15) 7 (6) 

26. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี   

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                          

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทัย่อยทีจัดตงัขึนตามกฎหมายไทยตอ้ง

จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึงบริษทัทาํมาหาไดทุ้กคราวที

จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสาํรองนนัจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

27. ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทั 

 ยอดคงเหลือของผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 

และ 2564 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลต่างจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (153) (2) - (2) 

ผลต่างจากการซือทรัพยสิ์นและธุรกิจโรงไฟฟ้า 353 353 - - 

รวม 200 351 - (2) 
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 ผลต่างจากการซือเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

 

บริษทัยอ่ย 

 

วนัทีซือ 

บริษทัยอ่ย 

ตน้ทุนในการ

ซือเงินลงทุน 

มูลค่าสุทธิ           

ตามบญัชีตาม

ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัฯ 

 

 

ผลต่างจากการจดัโครงสร้าง                                                                 

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

  ณ วนัทีซือ 2565 2564 

บริษทั อี 85 จาํกดั      

ครังที 1 28 ตุลาคม 2552 412 392 20 20 

ครังที 2 30 กรกฎาคม 2553 612 578 34 34 

บริษทั นาํใส 304 จาํกดั 16 สิงหาคม 2554 176 190 (14) (14) 

บริษทั อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จาํกดั 9 ธนัวาคม 2554 4 46 (42) (42) 

Biomasse Energie d’ Alizay 27 เมษายน 2565 1,903 2,054 (151) - 

รวม    (153) (2) 

ผลต่างจากการซือทรัพย์สินและธุรกจิโรงไฟฟ้า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

 

 

บริษทัยอ่ย 

 

 

วนัทีเขา้ทาํ

รายการ 

ราคาจ่ายซือ

ทรัพยสิ์นและ

ธุรกิจโรงไฟฟ้า 

มูลค่าสุทธิ           

ตามบญัชีของ

ทรพัยสิ์นและ

ธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ผลต่างจากการจดัโครงสร้าง                

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

  ณ วนัทีซือ 2565 2564 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์2 จาํกดั 1 สิงหาคม 2554 162 4 158 158 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 1 สิงหาคม 2554 526 331 195 195 

รวม    353 353 
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28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่)   

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 14,740 9,829 6,535 3,615 

ค่าเสือมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย 1,726 1,665 612 591 

ซือไฟฟ้า นาํและไอนาํ 1,283 741 4,537 2,695 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 901 857 373 354 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 934 644 237 127 

ค่าขนส่งและค่าระวาง 284 373 168 243 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 137 (12) - - 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการวจิยัและพฒันา - - 127 130 

29. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม)่   

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 8 46 - - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 1 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราวและ                  

การกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (16) (217) (6) 5 

จดัประเภทหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นหนีสินทีเกียวขอ้ง

โดยตรงกบัสินทรัพยท์ีถือไวเ้พอืขาย 1 22 - - 

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน (7) (148) (6) 5 
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จาํนวนภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลกาํไรจาก                               

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2 5 1 1 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดมี้ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่)   

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ (630) 1,502 (715) 702 

     

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราภาษีเงินไดข้องประเทศไทยร้อยละ 20 (126) 276 (143) 140 

ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีของบริษทัยอ่ย                                 

ในต่างประเทศ - 27 - - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 1 - - 

ผลกระทบทางภาษสีาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 30) (183) (150) - 1 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษี (52) 1 (60) (94) 

ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขนึ (281) (85) (44) (44) 

ผลแตกต่างชวัคราวทีบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษี      

    เงินไดร้อการตดับญัชี 

 

23 

 

(63) 

 

1 

 

2 

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนซึงนาํมาใช ้

    ลดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 

- 

 

(193) 

 

- 

 

- 

ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัทียงัไม่ไดใ้ช ้ 580 23 240 - 

อืน ๆ 32 16 - - 

รวม 119 (451) 137 (135) 

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน (7) (148) (6) 5 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 15 15 15 15 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 35 36 15 16 

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากรายการขายสินคา้ระหว่างกนั 58 43 - - 

กาํไรทียงัไม่ไดเ้กิดขนึจากรายการขายสินทรัพยถ์าวร

ระหว่างกนั 42 46 - - 

ขาดทนุทียงัไม่เกิดขนึจากการเปลียนแปลงมูลค่า    

หนีสินตราสารอนุพนัธ ์ 11 - 11 - 

ขาดทนุทางภาษทีียงัไม่ไดใ้ช ้ 632 632 229 229 

ผลต่างจากการคิดค่าเสือมราคาทางบญัชีและภาษ ี (236) (223) (31) (27) 

หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท (23) (23) (23) (23) 

อนื  ๆ 12 6 2 2 

รวม 546 532 218 212 

โดยแสดงเป็น     

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 574 553 218 212 

หนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี (28) (21) - - 

รวม 546 532 218 212 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 4,484 ลา้นบาท (2564: จาํนวน 2,412 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 4,324 ลา้นบาท                          

2564: จาํนวน 2,299 ลา้นบาท) ทีบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี เนืองจากฝ่าย

บริหารของบริษทัย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนํา       

ผลแตกตา่งชวัคราวและขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใช้ประโยชน์ได ้
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 รายละเอียดวนัสินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

31 ธนัวาคม 2565 393 584 - - 

31 ธนัวาคม 2566 208 208 97 97 

31 ธนัวาคม 2567 16 16 - - 

31 ธนัวาคม 2568 3,695 2,759 476 476 

31 ธนัวาคม 2569 664 579 487 487 

31 ธนัวาคม 2570 2,326 86 1,198 86 

31 ธนัวาคม 2571 664 786 - - 

31 ธนัวาคม 2572 103 296 - - 

 8,069 5,314 2,258 1,146 

30. การส่งเสริมการลงทุน 

 กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้งือนไขและขอ้กาํหนดใน

บตัรส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ทีสาํคญับางประการสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 

 

เลขทีบตัรส่งเสริม

การลงทุน 

การยกเวน้ภาษีเงินได ้ 

นิติบุคคลสาํหรับ     

กาํไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี 

นบัจากวนัที 

การลดหยอ่นภาษีเงินได ้

นิติบุคคลร้อยละห้าสิบ 

ของอตัราปกติเป็นเวลา 5 ปี 

นบัจากวนัที 

บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)    

  การผลิตไฟฟ้าจากไอนาํ 1752(2)/2557 31 กรกฎาคม 2557 31 กรกฎาคม 2565  

บริษัท นําใส 304 จํากดั    

  การผลิตนาํประปา 58-2006-0-00-1-0 30 เมษายน 2559 30 เมษายน 2567 

  การผลิตนาํประปา 2193(2)/2548 30 มิถุนายน 2550 30 มิถุนายน 2563 

บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด        

  โครงการวิจยัและพฒันา 61-0229-1-00-2-0 31 มกราคม 2562 ไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์นี 

บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากดั    

  การขนถ่ายสินคา้สาํหรับเรือเดินทะเล 1485(2)/2552 30 เมษายน 2553 ไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์นี 

บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด    

  การผลิตไอนาํจากเชือเพลิงชีวมวล 2365(9)/อ./2553 25 กรกฎาคม 2555 25 กรกฎาคม 2563 

  การผลิตไฟฟ้าจากไอนาํเชือเพลิงชีวมวล 2641(1)/2556 30 มิถุนายน 2558 30 มิถุนายน 2566 

  การผลิตโซเดียมซลัเฟตจากขีเถา้  2682(2)/2555 30 มิถุนายน 2558 30 มิถุนายน 2566 
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เลขทีบตัรส่งเสริม

การลงทุน 

การยกเวน้ภาษีเงินได ้ 

นิติบุคคลสาํหรับ     

กาํไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี 

นบัจากวนัที 

การลดหยอ่นภาษีเงินได ้

นิติบุคคลร้อยละห้าสิบ 

ของอตัราปกติเป็นเวลา 5 ปี 

นบัจากวนัที 

บริษัท อี 85 จํากดั    

  การผลิตแอลกอฮอลแ์ละเชือเพลิงจากผลผลิตการเกษตร 1043(9)/2551 6 ธนัวาคม 2555 6 ธนัวาคม 2563 

  การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 2091(1)/2557 ยงัไม่เริมดาํเนินงาน ยงัไม่เริมดาํเนินงาน 

  การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 2092(1)/2557 ยงัไม่เริมดาํเนินงาน ยงัไม่เริมดาํเนินงาน 

บริษัท โซนสิ สตาร์ช เทคโนโลยี จํากัด    

  การผลิตแป้งแปรรูป 1462(2)/2550 1 สิงหาคม 2554 ไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์นี 

  การผลิตก๊าซชีวภาพ 1153(1)/2556 1 เมษายน 2556 1 เมษายน 2564 

บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จํากัด    

  การผลิตไฟฟ้าและไอนํา 1987(9)/อ./2556 1 มิถุนายน 2559 1 มิถุนายน 2567 

บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากดั    

  การผลิตไฟฟ้าและไอนํา 58-2145-0-00-1-0 ยงัไม่เริมดาํเนินงาน ยงัไม่เริมดาํเนินงาน 

บริษัท เอน็พีเอส โซลาร์ จํากัด    

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 64-1248-1-00-1-0 ยงัไม่เริมดาํเนินงาน ยงัไม่เริมดาํเนินงาน 

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 65-0334-1-00-1-0 ยงัไม่เริมดาํเนินงาน ยงัไม่เริมดาํเนินงาน 

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 65-0352-1-00-1-0 ยงัไม่เริมดาํเนินงาน ยงัไม่เริมดาํเนินงาน 

รายไดข้องบริษทัฯ จาํแนกตามกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2565 2564 

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริม - 22 

กิจการทีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 12,530 8,728 

รวม 12,530 8,750 

 รายไดท้งัหมดของบริษทัฯเกิดจากรายไดจ้ากการขายภายในประเทศเท่านัน 
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31. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยูใ่นระหว่างปี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม)่   

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น     

กาํไร (ขาดทนุ) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  (622) 1,650 (709) 696 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (ลา้นหุ้น) 935 935 935 935 

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น (บาทต่อหุน้) (0.67) 1.76 (0.76) 0.74 

32. เงินปันผล 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับปี 2564 ครังที 1 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ        

เมือวนัที 10 สิงหาคม 2564 702 0.75 

    

เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับปี 2564 ครังที 2 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ        

   เมือวนัที 28 ธนัวาคม 2564 1,000 1.07 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2564  1,702 1.82 

    

33. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทีรายงานทงัสินสองส่วนงาน ดงันี  

(1)  ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไอนาํและนาํ  

(2)  ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายเอทานอล  

 สําหรับส่วนงานอืน ๆ คือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากมนัสําปะหลงั ธุรกิจแยกสารเคมีจากขีเถา้ 

และธุรกิจวิจยัและพฒันา  
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 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงค ์  

ในการตดัสินใจเกียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

 การบนัทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบนัทึกบัญชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับคุคลภายนอก 

 กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 

2564 มีดงัตอ่ไปนี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2565 

 ส่วนงานผลิต

และจาํหน่าย

ไฟฟ้า  

ไอนาํและนาํ 

ส่วนงานผลิต

และจาํหน่าย    

เอทานอล ส่วนงานอนื ๆ รวม 

การตดั

รายการบญัชี                      

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายได้       

รายไดจ้ากภายนอก 18,039 1,974 423 20,436 - 20,436 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 413 - 3,510 3,923 (3,923) - 

รวมรายได ้ 18,452 1,974 3,933 24,359 (3,923) 20,436 

ข้อมูลเกยีวกับกําไร (ขาดทุน)       

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,919 (376) 252 1,795 (77) 1,718 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ไดปั้นส่วน:       

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย      (1,688)  

รายไดอื้น      332 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน      16 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน      (55) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      4 

ตน้ทุนทางการเงิน      (956) 

ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้      7 

ขาดทุนส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ      (622) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 (ปรับปรุงใหม่) 

 ส่วนงานผลิต

และจาํหน่าย

ไฟฟ้า  

ไอนาํและนาํ 

ส่วนงานผลิต

และจาํหน่าย    

เอทานอล ส่วนงานอืน ๆ รวม 

การตดั

รายการบญัชี                      

ระหว่างกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายได้       

รายไดจ้ากภายนอก 14,577 1,877 492 16,946 - 16,946 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 294 - 2,964 3,258 (3,258) - 

รวมรายได ้ 14,871 1,877 3,456 20,204 (3,258) 16,946 

ข้อมูลเกยีวกับกําไร (ขาดทุน)       

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 3,924 (70) 198 4,052 (19) 4,033 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ไดปั้นส่วน:       

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย      (1,703) 

รายไดอื้น      28 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน      (4) 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

   สินทรัพยท์างการเงิน      8 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      2 

ตน้ทุนทางการเงิน      (862) 

ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้      148 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ      1,650 

ข้อมูลเกยีวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึนตามสถานทีตงัของลูกคา้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    

ประเทศไทย 19,294 15,648 

ประเทศอืน ๆ 1,142 1,300 

รวม 20,436 16,948 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (ไม่รวมสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและสิทธิในการประกอบกิจการ

เหมืองถ่านหิน) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   

ประเทศไทย 21,247 20,526 

ประเทศอืน ๆ 1,792 1,031 

รวม 23,039 21,557 

ข้อมูลเกยีวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2565 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวนสองรายเป็นจํานวนเงิน 6,287 ล้านบาท และ 

จํานวน 2,675 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงมาจากส่วนงานผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนําและนําเพือการ

อุตสาหกรรม (2564: จาํนวน 4,896 ลา้นบาท และจาํนวน 2,457 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

34. ภาระผูกพนัและหนสิีนทีอาจเกดิขึน 

34.1 สัญญาขายไฟฟ้า 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามจาํนวนและราคาที

กาํหนดไวใ้นสัญญา ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

บริษัท วันทีทําสัญญา อายุสัญญา (ปี) 

วันเริมดําเนินการ

เชิงพาณิชย์ วันสินสุดสัญญา 

กําลังไฟฟ้าตามสัญญา  

(เมกะวัตต์) 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 6 มกราคม 2541 25 12 มีนาคม 2542 11 มีนาคม 2567 90 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 6 มกราคม 2541 25 12 กรกฎาคม 2542 11 กรกฎาคม 2567 90 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกดั* 22 กนัยายน 2546 24 5 พฤศจิกายน 2546 15 ตุลาคม 2570 50 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกดั* 22 กนัยายน 2546 24 2 ธนัวาคม 2546 15 ตุลาคม 2570 25 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จาํกดั 16 เมษายน 2542 26 21 เมษายน 2542 15 ธนัวาคม 2567 41 

 *
เมือวันที 1 เมษายน 2565 บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จาํกัด ได้รับโอนสิทธิและหน้าทีต่างๆตามสัญญาซือขายไฟฟ้าจากการโอนกิจการจากบริษัท เนชันแนล 

เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จาํกัด 

 เมือวนัที 12 กรกฎาคม 2562 บริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชนั จาํกัด (เดิมชือ “บริษทั ไอพีพี ไอพี 2 

จํากัด”) ได้เข้าทําสัญญาซือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ”) กําลังไฟฟ้า                                        

ตามสัญญา 540 เมกะวตัต ์โดยมีการกาํหนดอายสุัญญา 25 ปี นบัจากวนัทีเริมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
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34.2 สัญญาซือไฟฟ้าสํารอง 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือไฟฟ้าสํารองกบั กฟผ. เพือซือไฟฟ้าสาํรองตามปริมาณและราคาทีกาํหนดไวใ้น

สัญญา ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

บริษัท วันททีําสัญญา จํานวนฉบับ อายุสัญญา (ปี) 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 19 กุมภาพนัธ์ 2547 2 1 

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั* 19 กุมภาพนัธ์ 2547 1 1 

 *
เมือวันที 1 เมษายน 2565 บริษัท เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด ได้รับโอนสิทธิและหน้าทีต่างๆตามสัญญาซือไฟฟ้าสํารองจากการโอนกิจการจากบริษัท       

เนชันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จาํกัด 

 สัญญาข้างต้นมีอายุ 1 ปี เมือครบกาํหนด 1 ปีแล้ว หากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญานีมี                      

ผลบงัคบัใชต้่อไปอีกครังละ 1 ปี ทงันี ในกรณีทีสัญญาซือขายไฟฟ้าสินสุดลงก่อนวนัทีขา้งตน้ก็ให้สัญญา

ซือขายไฟฟ้าสาํรองสินสุดลงดว้ย 

34.3 สัญญาทีเกยีวข้องกบัการซือก๊าซธรรมชาติ 

 เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2562 บริษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชัน จาํกัด (เดิมชือ “บริษทั ไอพีพี ไอพี 2 

จาํกดั”) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซือขายก๊าซธรรมชาติจาํนวน 1 ฉบบั กบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เพือรองรับ

การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซือขายไฟฟ้าฉบบัวนัที                  

12 กรกฎาคม 2562 ซึงสัญญาซือขายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวมีการกาํหนดอายุสัญญา 25 ปี นับจากวนัเริม

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

34.4 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน การซือเครืองจกัรและอปุกรณ์ การซือเครืองจกัรและอปุกรณ์ 

 2565 2564 2565 2564 

บาท 313 61 167 60 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 0.3 0.2 0.3 

รวมเทียบเท่า (ลา้นบาท) 324 71 174 70 
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34.5 การคําประกนั 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีหนงัสือคาํประกนัทีออกโดยสถาบนัการเงินในประเทศในนามของ

กลุ่มบริษทัซึงเกียวเนืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติัตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยมีรายละเอียดดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     

คาํประกนัตามสัญญาขายไฟฟ้า 456 456 456 456 

คาํประกนัการปฏิบติัตามสัญญาไฟฟ้าสาํรอง 181 181 181 181 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

คาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า 62 60 4 4 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัย่อยสามแห่งใช้วงเงินออกหนังสือคาํประกันร่วมกันกับบริษัทฯเพือ                                 

คาํประกันการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวงเงินรวม 54 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 54 ลา้นบาท) 

นอกจากนี บริษทัฯและบริษทัย่อยสองแห่งใช้เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลเพือคาํประกนักบัการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาขายไฟฟ้าในจาํนวน 335 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: จาํนวน 215 ลา้นบาท) 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษทัย่อยสีแห่งได้วางหลกัประกันด้วยแคชเชียร์เช็คเพือคาํประกันการยืนประมูล

โครงการการขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในวงเงินรวม 300 ลา้นบาท นอกจากนี บริษทัฯ

ไดอ้อกหนงัสือคาํประกันในรูปแบบสินเชือธุรกิจแบบไม่ใช้หลกัประกนัให้กบับริษทัย่อยสองแห่งในวงเงิน

รวม 180 ลา้นบาท 
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35. ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

ดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

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

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

หุ้นกูภ้าคเอกชนทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด - 63 - 63 - 327 - 327 

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

    ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 54 - 54 - - - - 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - - 27 27 - - 27 27 

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - 17,003 - 17,003 - 16,611 - 16,611 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

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

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

   ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 54 - 54 - - - - 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - - 79 79 - - 79 79 

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - 17,052 - 17,052 - 16,743 - 16,743 
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36. เครืองมือทางการเงิน 

36.1 ตราสารอนุพันธ์ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

หนสิีนตราสารอนุพนัธ์   

สัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 54 - 

36.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน  

 เครืองมือทางการเงินทีสําคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                    

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อย เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั เงิน

ลงทุน เงินกู ้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการที

เกียวขอ้งกัน หนีสินตามสัญญาเช่าและหุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท กลุ่มบริษทัมีความเสียงทางการเงินที

เกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียง ดงันี 

 ความเสียงด้านเครดิต 

 กลุ่มบริษัทมีความเสียงด้านเครดิตทีเกียวเนืองกับ ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน เงินให้กู้ยืมระยะสัน            

แก่บริษทัยอ่ย เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และเครืองมือทางการเงินอืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุด

ทีกลุ่มบริษทัอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบัญชีทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซึงไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหัวขอ้ ความเสียง

ดา้นสภาพคล่อง 

 ลูกหนกีารค้า 

 กลุ่มบริษทับริหารความเสียงโดยใช้นโยบายและขนัตอนในการควบคุมการให้สินเชืออย่างเหมาะสม        

จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินทีมีสาระสําคญั นอกจากนี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้ง

ของลูกหนีการคา้อยา่งสมาํเสมอ 

 กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตังสํารองของผลขาดทุน           

ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีคงคา้งนับจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสําหรับ

กลุ่มลูกคา้ทีมีรูปแบบของความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และ

อนัดบัความน่าเชือถือของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนึงถึง

ผลของความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลทีมีความสมเหตุสมผลและสามารถ

สนับสนุนได้ทีมีอยู่ ณ วนัทีรายงานเกียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์   

สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  
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ความเสียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน และความเสียงจาก  

อตัราดอกเบีย โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํตราสารอนุพนัธ์ประเภทสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

เพือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการนาํเขา้สินคา้ 

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสาํคญัอนัเกียวเนืองจากการซือสินคา้ สินทรัพยแ์ละการกูย้มื

เงินหรือให้กูย้ืมเงินแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเสียงส่วน

ใหญโ่ดยการเขา้ทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึงปี 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็น  

สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลียน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 0.1 - 34.7335 33.4199 

หยวน - - 0.7 - 5.0375 5.2507 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลียน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.3 - 16.6 16.1 34.3913 และ 34.7335 33.4199 

หยวน - - 0.1 - 5.0375 5.2507 

ยโูร 1.2 - - - 37.2053 38.2813 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซือเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี 

งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน จาํนวนทีซือ อตัราแลกเปลียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

เหรียญสหรัฐอเมริกา 20 - 36.58 ถึง 37.00 - 7 เมษายน 2566 ถึง 

15 พฤษภาคม 2566 

- 
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ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินกู ้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน                              

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั หนีสินตามสัญญาเช่าและหุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท อยา่งไรก็ตาม 

เนืองจากสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับ อัตราตลาด                                     

ในปัจจุบนั ความเสียงจากอตัราดอกเบียของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ในระดบัตาํ ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทั จึงมิไดใ้ช้

ตราสารอนุพนัธ์เพือบริหารความเสียงจากอตัราดอกเบียดงักล่าว 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบยี และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมี

อตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนด หรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบียคงท ี อตัราดอกเบีย    

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ปรับขึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบยี รวม อตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

        (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 828 3,599 - - 828 3,599 0.1 - 0.4 0.1 - 0.5 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - - - - - - - - 4,441 3,171 4,441 3,171 - - 

เงนิฝากธนาคารทติีดภาระคาํประกนั - - - - - - 12 277 - - 12 277 0.1 0.1 

สินทรัพยท์างการเงินอนื 63 327 96 97 262 126 - - - - 421 550 1.5 - 5.1 1.5 - 5.5 

 63 327 96 97 262 126 840 3,876 4,441 3,171 5,702 7,597   

หนีสินทางการเงิน               

เงนิกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 2,444 - - - - - - - - - 2,444 - หมายเหตุ 21 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - - - - - - - 2,544 1,381 2,544 1,381 - - 

เงนิกูย้ืมระยะสันจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั - 1,311 - - - - - - - - - 1,311 - 0.6 

หนีสินตามสัญญาเช่า 10 10 25 192 61 - - - - - 96 202 4.0 - 7.7 4.5 - 6.8 

หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - 1,730 16,818 14,767 - - - - - - 16,818 16,497 หมายเหตุ 24 

 2,454 3,051 16,843 14,959 61 - - - 2,544 1,381 21,902 19,391   
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบียคงท ี อตัราดอกเบีย    

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ปรับขึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบยี รวม อตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

             (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 288 3,155 - - 288 3,155 0.1 - 0.4 0.1 - 0.5 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - - - - - 3,375 1,794 3,375 1,794 - - 

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั - - - - - - - 270 - - - 270 - 0.1 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 163 45 - - - - - - - - 163 45 0.6 - 4.9 0.6 

สินทรัพยท์างการเงินอนื - - - - 134 - - - - - 134 - 4.9 - 

 163 45 - - 134 - 288 3,425 3,375 1,794 3,960 5,264   

หนสิีนทางการเงิน               

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 2,444 - - - - - - - - - 2,444 - หมายเหตุ 21 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - - - - - 1,899 1,237 1,899 1,237 - - 

เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,280 1,722 - - - - - - - - 2,280 1,722 0.4 - 0.8 0.4 - 0.7 

หนีสินตามสัญญาเช่า 6 5 10 37 20 - - - - - 36 42 4.0 - 7.7 5.9 - 6.4 

หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - 1,753 16,867 14,838 - - - - - - 16,867 16,591 หมายเหตุ 24 

 4,730 3,480 16,877 14,875 20 - - - 1,899 1,237 23,526 19,592   
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ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ทงันี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหนีสินประมาณร้อยละ 24 ทีจะครบกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปีเมือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทงัหมดของหนีสินดงักล่าวทีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2564: 

ร้อยละ 27) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 29 2564: ร้อยละ 28) รวมถึงมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของ

เงินทุนทีหลากหลายให้มีอยา่งเพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครืองมือทางการเงิน

ทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ซึงพิจารณาจากกระแสเงินสด

ตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 

 เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - 2,450 - - 2,450 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - 2,544 - - 2,544 

หนีสินตามสัญญาเช่า - 16 44 77 137 

หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - - 14,434 2,500 16,934 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ - 5,010 14,478 2,577 22,065 

ตราสารอนุพนัธ์      

หนีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ - 54 - - 54 

รวมตราสารอนุพันธ์ - 54 - - 54 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 

 เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - 2,450 - - 2,450 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - 1,899 - - 1,899 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,280 - - - 2,280 

หนีสินตามสัญญาเช่า - 8 16 25 49 

หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - - 14,482 2,500 16,982 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 2,280 4,357 14,498 2,525 23,660 

ตราสารอนุพนัธ์      

หนีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ - 54 - - 54 

รวมตราสารอนุพันธ์ - 54 - - 54 



 

74 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่) 

 เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 1,381 - - 1,381 

เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 1,311 - - 1,311 

หนีสินตามสัญญาเช่า - 23 82 255 360 

หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - 1,731 14,880 - 16,611 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 4,446 14,962 255 19,663 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 1,237 - - 1,237 

เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,591 131 - - 1,722 

หนีสินตามสัญญาเช่า - 8 22 28 58 

หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - 1,755 14,950 - 16,705 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 1,591 3,131 14,972 28 19,722 

36.3 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียง

กับอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกับมูลค่า

ตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายตุิธรรม 

หนีสินทางการเงิน     

หุน้กู ้ 16,818 17,003 16,497 16,611 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายตุิธรรม 

หนีสินทางการเงิน     

หุน้กู ้ 16,867 17,052 16,591 16,743 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี 

ก) สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน เงินฝาก

ธนาคารทีติดภาระคาํประกัน เงินกู ้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน       

และเงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

ค) หุน้กูร้ะยะยาวสกุลเงินบาทแสดงมลูค่ายตุิธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

ง) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึงคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึงขอ้มูลทีนํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น

ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดทีเกียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลียนทนัที อตัราแลกเปลียนล่วงหน้าของ

เงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบีย และเส้นราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์

เป็นตน้ กลุ่มบริษทัได้คาํนึงถึงผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม  

37. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสม

เพือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 2.10 (2564: 1.85:1) และเฉพาะบริษทัฯมี

อตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 2.52 (2564: 2.05:1)  
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38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

38.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทั เอน็พเีอส โซลาร์ จาํกดั 

 เมือวนัที 30 มกราคม 2566 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2566 ของบริษทั เอ็นพีเอส โซลาร์ จาํกดั ไดม้ี

มติพิเศษอนุมติัให้เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 1,234 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 1,554 ลา้นบาท โดยการ

ออกจาํหน่ายหุ้นสามญัจาํนวน 32 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวน 320 ลา้นบาท เพือ

เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิม โดยเรียกชาํระค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นจาํนวน 80 ลา้นบาท ซึงบริษทัย่อย

ดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 30 มกราคม 2566 

 นอกจากนี ในเดือนมกราคม 2566 บริษทั เอน็พีเอส โซลาร์ จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิมเติมตามมติพิเศษ

ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 6/2565 เป็นจาํนวนเงิน 44 ลา้นบาท รวมทุนทีชาํระแลว้ร้อยละ 98 ของทุน                            

จดทะเบียน 

 เงินลงทุนในบริษทั อินดสัเตรียล วอเตอร์ ซัพพลาย จาํกัด ซึงบริษทัฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษทั นาํใส 

304 จาํกดั 

 เมือวนัที 31 มกราคม 2566 ทีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครังที 1/2566 ของบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์                     

ซัพพลาย จาํกัด ทีบริษทัฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษทั นาํใส 304 จาํกัด ได้มีมติพิเศษอนุมติัให้เพิมทุน                                         

จดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 124 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 184 ลา้นบาท โดยการออกจาํหน่ายหุ้นสามญัจาํนวน 

6 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจํานวน 60 ล้านบาท เพือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิม         

โดยเรียกชาํระค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท ซึงบริษทัย่อยดังกล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียน

เพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2566 

 เงินลงทุนในบริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์2 จาํกดั 

 เมือวนัที 9 มกราคม 2566 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2566 ของบริษทัยอ่ยไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้ลด

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 277 ลา้นบาท จากเดิมจาํนวน 370 ลา้นบาทเป็นจาํนวน 93 ลา้นบาทจากหุ้นสามญั

เดิม 37 ลา้นหุ้น เป็น 9.3 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซึงบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าว

กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2566 
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38.2 เงนิปันผล 

 เมือวนัที 31 มกราคม 2566 ทีประชุมคณะกรรมการครังที 1/2566 ของบริษทั ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จาํกดั                                      

ซึงเป็นบริษทัยอ่ยไดม้ีมติอนุมตัิใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.4 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงิน 114 ลา้นบาท 

38.3 การเข้าทําสัญญากู้ยืมเงินกบัธนาคารพาณิชย์ 

 เมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2566 บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จาํกดั ซึงบริษทัฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน

บริษทั เนชนัแนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั ไดเ้ขา้ทาํสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึง เป็นวงเงิน 

150 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบีย MLR ลบ 2.745 ต่อปี กาํหนดชําระคืนเงินกู ้ไม่เกิน 2 ปี ซึงบริษทัย่อย

ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง และเครืองจกัรเป็นหลกัทรัพยค์าํประกันในการเขา้ทาํ

สัญญาดงักล่าว 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2566 
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