




การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่  30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 20,866,603                 12,240,072                 19,528,841                 10,857,809                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 57,450,035                 46,440,711                 56,993,493                 45,986,779                 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                                 49,237                        -                                 -                                 
พสัดุคงเหลือ 6 2,448,825                   2,485,973                   2,442,170                   2,477,313                   
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 7 39,362,145                 40,852,170                 39,362,145                 40,852,170                 
ภาษีซ้ือท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ 3,197,690                   2,327,494                   3,189,924                   2,324,593                   
เงินจ่ายล่วงหนา้ให้ผูรั้บจา้ง 1,869,057                   1,920,043                   1,828,642                   1,877,572                   
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 129,243                      108,273                      116,896                      84,733                        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 125,323,598               106,423,973               123,462,111               104,460,969               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 50,000                        50,000                        -                                 -                                 
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                                 -                                 3,795,284                   3,295,284                   
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 1,470,879                   1,387,804                   -                                 -                                 
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 10 -                                 -                                 -                                 -                                 
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 256,714                      256,896                      1,714                          1,896                          
ลูกหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,423,232                   999,550                      130,245                      38,947                        
งานระหว่างก่อสร้าง 11 55,765,980                 56,076,891                 54,988,375                 55,409,989                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 532,131                      500,679                      444,535                      452,171                      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 324,107,457               316,267,673               324,117,820               316,273,652               
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,694,049                   1,902,142                   1,652,105                   1,854,009                   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 14 2,887,877                   2,591,028                   2,883,975                   2,586,595                   
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 205,142                      123,129                      105,265                      104,801                      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 388,393,461               380,155,792               388,119,318               380,017,344               
รวมสินทรัพย์ 513,717,059               486,579,765               511,581,429               484,478,313               

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)



การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่  30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของทุน
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 15 62,201,614                 48,566,500                 61,814,237                 48,163,434                 
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 7,252,369                   5,635,932                   7,153,436                   5,553,516                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 835,906                      851,283                      824,935                      840,917                      
เงินรายไดแ้ผน่ดินคา้งน าส่งคลงั 17 16,842,488                 12,162,638                 16,842,488                 12,162,638                 
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา 1,338,327                   1,024,859                   1,324,792                   1,021,409                   
เจา้หน้ีเงินรับฝาก 350,832                      346,782                      350,832                      346,782                      
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 4,029,550                   3,394,348                   4,003,082                   3,387,464                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 92,851,086                 71,982,342                 92,313,802                 71,476,160                 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 125,545,599               122,615,879               124,646,363               121,667,176               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 1,139,250                   1,264,348                   1,110,123                   1,224,814                   
เจา้หน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 14,282                        17,171                        14,281                        17,171                        
ประมาณการหน้ีสินคดีความ 18 265,471                      428,644                      265,471                      428,644                      
ประมาณการหน้ีสินสญัญาให้บริการระยะยาว 227,777                      176,668                      -                                 -                                 
ภาระผกูพนัในการก่อสร้าง 19 5,936,721                   5,998,553                   5,938,455                   6,000,287                   
รายไดร้อการรับรู้ 20 56,674,095                 56,659,166                 56,674,095                 56,659,166                 
เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 24,012,594                 23,584,596                 24,012,624                 23,584,626                 
เงินประกนัการขายและบริการ 1,755,066                   1,880,734                   1,748,270                   1,873,314                   
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,942,049                 16,254,192                 16,939,005                 16,251,539                 
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 88,668                        59,652                        88,668                        59,651                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 232,601,572               228,939,603               231,437,355               227,766,388               
รวมหนีสิ้น 325,452,658               300,921,945               323,751,157               299,242,548               

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)





(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 21 146,549,904         128,859,605          146,443,249         128,766,094            
เงินชดเชยรายได้ 22 3,000,000             2,286,960              3,000,000             2,286,960                
รายไดเ้งินปันผล 8.1 -                           -                            19,618                  -                               
รายไดอ่ื้น 317,069                175,944                 316,966                175,909                   
รวมรายได้ 149,866,973         131,322,509          149,779,833         131,228,963            
ค่าใช้จ่าย
คา่ซ้ือไฟฟ้า 127,431,524         111,019,809          127,431,524         111,019,809            
คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 5,302,723             4,673,417              5,293,466             4,665,706                
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 343,928                369,230                 343,733                369,054                   
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 32,909                  26,999                   31,945                  25,940                     
คา่ป้องกนั ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และก่อสร้าง 2,020,860             2,001,033              1,933,163             1,938,477                
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 6,755,598             6,040,451              6,751,796             6,038,462                
คา่ใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินงาน 2,454,470             2,647,970              2,451,849             2,620,028                
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 259,933                295,329                 259,933                295,329                   
รวมค่าใช้จ่าย 144,601,945         127,074,238          144,497,409         126,972,805            
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 5,265,028             4,248,271              5,282,424             4,256,158                
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 20,006                  18,797                   -                           -                               
รายไดท้างการเงิน 109,028                126,614                 107,426                125,206                   
ตน้ทุนทางการเงิน (819,965)              (751,268)                (817,472)              (750,388)                  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 4,574,097             3,642,414              4,572,378             3,630,976                
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (446)                     1,324                     -                           -                               
ก าไรส าหรับงวด 4,573,651             3,643,738              4,572,378             3,630,976                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนด
   ให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (164)                     (91)                        (164)                     (91)                           
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (164)                     (91)                        (164)                     (91)                           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (164)                     (91)                        (164)                     (91)                           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 4,573,487             3,643,647              4,572,214             3,630,885                

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 21 276,244,686         239,555,438          276,001,122         239,469,892            
เงินชดเชยรายได้ 22 6,000,000             5,163,960              6,000,000             5,163,960                
รายไดเ้งินปันผล 8.1 -                           -                            19,618                  -                               
รายไดอ่ื้น 681,907                369,745                 681,485                369,575                   
รวมรายได้ 282,926,593         245,089,143          282,702,225         245,003,427            
ค่าใช้จ่าย
คา่ซ้ือไฟฟ้า 241,891,781         213,040,609          241,891,781         213,040,609            
คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 10,452,856           9,178,684              10,434,859           9,163,815                
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 687,857                738,459                 687,466                738,109                   
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 66,389                  55,915                   64,233                  53,842                     
คา่ป้องกนั ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และก่อสร้าง 3,742,056             3,497,319              3,541,098             3,434,661                
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 12,868,839           11,944,868            12,861,234           11,940,923              
คา่ใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินงาน 4,167,063             4,582,612              4,152,257             4,565,794                
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 382,999                409,773                 382,999                409,773                   
รวมค่าใช้จ่าย 274,259,840         243,448,239          274,015,927         243,347,526            
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 8,666,753             1,640,904              8,686,298             1,655,901                
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 39,792                  37,866                   -                           -                               
รายไดท้างการเงิน 210,239                248,437                 207,405                245,583                   
ตน้ทุนทางการเงิน (1,624,680)            (1,498,085)             (1,619,164)            (1,495,760)               
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 7,292,104             429,122                 7,274,539             405,724                   
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,491)                  (9,507)                   -                           -                               
ก าไรส าหรับงวด 7,286,613             419,615                 7,274,539             405,724                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนด
   ให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (182)                     263                        (182)                     263                          
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (182)                     263                        (182)                     263                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (182)                     263                        (182)                     263                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 7,286,431             419,878                 7,274,357             405,987                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของทุน
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีก าหนดใหว้ดัมูลคา่
ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่น รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ทุนรับจากงบประมาณ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของทุน รวมส่วนของทุน
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 4,889,505                     8,348                   168,878,804               (1,981)                                (1,981)                       173,774,676                 
ก าไรส าหรับงวด -                                    -                           419,615                      -                                         -                                419,615                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                           -                                  263                                    263                           263                               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                           419,615                      263                                    263                           419,878                        
โอนไปส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย -                                    1,233                   (1,233)                         -                                         -                                -                                    
รายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับงวด -                                    -                           (3,090,000)                 -                                         -                                (3,090,000)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 4,889,505                     9,581                   166,207,186               (1,718)                                (1,718)                       171,104,554                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 4,889,505                     10,801                 180,759,159               (1,645)                                (1,645)                       185,657,820                 
ก าไรส าหรับงวด -                                    -                           7,286,613                   -                                         -                                7,286,613                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                           -                                  (182)                                   (182)                          (182)                              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                           7,286,613                   (182)                                   (182)                          7,286,431                     
โอนไปส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย -                                    1,457                   (1,457)                         -                                         -                                -                                    
ปรับปรุงเงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับปี 2564 (หมายเหตุ 17) -                                    -                           150                             -                                         -                                150                               
รายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับงวด (หมายเหตุ 17) -                                    -                           (4,680,000)                 -                                         -                                (4,680,000)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 4,889,505                     12,258                 183,364,465               (1,827)                                (1,827)                       188,264,401                 

-                                -                       -                              -                            -                                
-                                -                       -                              -                            -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของทุน

ทุนประเดิมและ ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของทุน (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า

ก าไรสะสม ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น รวมองคป์ระกอบอ่ืน
ทุนรับจากงบประมาณ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของทุน รวมส่วนของทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 4,889,505                      168,503,026           (1,981)                                (1,981)                       173,390,550           
ก าไรส าหรับงวด -                                     405,724                  -                                         -                                 405,724                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                     -                              263                                    263                            263                          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                     405,724                  263                                    263                            405,987                  
เงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับงวด -                                     (3,090,000)              -                                         -                                 (3,090,000)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 4,889,505                      165,818,750           (1,718)                                (1,718)                       170,706,537           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 4,889,505                      180,347,905           (1,645)                                (1,645)                       185,235,765           
ก าไรส าหรับงวด -                                     7,274,539               -                                         -                                 7,274,539               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                     -                              (182)                                   (182)                          (182)                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                     7,274,539               (182)                                   (182)                          7,274,357               
ปรับปรุงเงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับปี 2564 (หมายเหตุ 17) -                                     150                          -                                         -                                 150                          
เงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับงวด (หมายเหตุ 17) -                                     (4,680,000)              -                                         -                                 (4,680,000)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565 4,889,505                      182,942,594           (1,827)                                (1,827)                       187,830,272           

-                                -                          -                            -                          
-                                -                          -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของทุน

ทุนประเดิมและ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 7,292,104           429,122              7,274,539           405,724              
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12,868,839         12,084,236         12,861,234         12,080,291         
   ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (8,304)                 587,388              (18,258)               580,237              
   ขาดทนุจากวสัดุลา้สมยัหรือสูญหาย 24,032                3,710                  22,104                2,150                  
   รายไดร้อการรับรู้ตดัจ่าย (2,464,279)          (2,372,224)          (2,464,279)          (2,372,226)          
   รายไดจ้ากการรับบริจาค (10,255)               (284)                    (10,255)               (284)                    
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 630,019              543,343              629,813              543,343              
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17                       -                          17                       -                          
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายพสัดุ 6,796                  28,840                6,796                  28,840                
   ขาดทนุจากการยกเลิกสญัญาเช่า 2,077                  2,777                  1,613                  2,777                  
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 687,857              738,458              687,466              738,109              
   โอนกลบัค่าใชจ่้ายจากการประมาณการหน้ีสินคดีความ (159,723)             (110)                    (159,723)             (110)                    
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,567                  16,889                4,567                  16,889                
   ส่วนเพ่ิมเงินกูต้ดัจ  าหน่าย 76                       6,821                  -                          6,740                  
   รายไดจ้ากการรับเศษวสัดุ (385,117)             (294,998)             (384,910)             (294,998)             
   รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (19,618)               -                          
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (39,792)               (37,866)               -                          -                          
   รายไดท้างการเงิน (210,239)             (248,437)             (207,405)             (245,583)             
   ตน้ทนุทางการเงิน 1,624,680           1,498,085           1,619,164           1,495,760           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 19,863,355         12,985,750         19,842,865         12,987,659         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (10,988,497)        (8,465,857)          (10,975,950)        (8,390,788)          
   พสัดุคงเหลือ 391,437              232,511              391,153              231,488              
   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 1,490,025           2,727,134           1,490,025           2,727,134           
   ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (870,196)             (426,757)             (865,331)             (433,740)             
   เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้รั้บจา้ง 50,986                53,258                48,930                83,613                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (20,970)               (8,045)                 (32,163)               (8,208)                 
   ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (117,427)             19,957                (91,298)               15,007                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   (79,807)               47,222                (464)                    (5,842)                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11,256,009         5,161,046           11,304,682         5,282,267           
   เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา 313,468              13,770                303,383              13,770                
   เจา้หน้ีเงินรับฝาก 4,050                  (54,730)               4,050                  (54,730)               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 635,202              803,942              615,618              805,974              
   เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,150)                 (13,696)               (3,150)                 (13,696)               
   ประมาณการหน้ีสินสญัญาใหบ้ริการระยะยาว 51,109                25,085                -                          -                          
   ภาระผกูพนัในการก่อสร้าง (61,832)               (642,361)             (61,832)               (642,361)             
   รายไดร้อการรับรู้ 2,410,844           3,041,295           2,410,844           3,041,295           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ต่อ
   เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 427,998              (182,823)             427,998              (182,823)             
   เงินประกนัการขายและบริการ (125,668)             36,217                (125,044)             31,292                
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 29,016                29,054                29,017                29,054                
   เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินคดีความ (3,450)                 -                          (3,450)                 -                          
   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (126,490)             (139,027)             (126,490)             (139,027)             
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 24,526,012         15,242,945         24,583,393         15,377,338         
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 197,716              261,870              194,899              258,887              
   จ่ายภาษีเงินได้ (7,696)                 (2,836)                 -                      -                          
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 24,716,032         15,501,979         24,778,292         15,636,225         
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,237                -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (13,148)               -                          -                          
เงินสดจ่ายในเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          (500,000)             (727,000)             
เงินสดจ่ายในเงินลงทนุในบริษทัร่วม (71,250)               (667,813)             -                          -                          
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                          -                          19,618                -                          
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัร่วม 27,967                28,256                -                          -                          
เงินสดจ่ายในงานระหวา่งก่อสร้าง (17,007,839)        (16,372,164)        (16,615,952)        (16,137,913)        
เงินสดจ่ายในอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (25,144)               -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,344,526)          (1,375,928)          (1,347,354)          (1,382,467)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 78,920                36,830                78,920                36,830                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25,529)               (25,585)               (25,529)               (25,121)               
ดอกเบ้ียจ่ายโอนเขา้งานระหวา่งก่อสร้าง (357,440)             (287,659)             (351,409)             (287,659)             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (18,675,604)        (18,677,211)        (18,741,706)        (18,523,330)        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 7,000,000           5,000,000           7,000,000           5,000,000           
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,460,668)          (1,884,897)          (2,427,642)          (1,884,897)          
จ่ายดอกเบ้ีย (1,609,087)          (1,456,563)          (1,605,235)          (1,454,840)          
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (344,142)             (359,480)             (332,677)             (356,860)             
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 2,586,103           1,299,060           2,634,446           1,303,403           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 8,626,531           (1,876,172)          8,671,032           (1,583,702)          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 12,240,072         13,509,471         10,857,809         12,185,955         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 20,866,603         11,633,299         19,528,841         10,602,253         

9,233,304           (1,876,172)          8,926,588           (1,583,702)          ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ -                      -                      
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 373,250              553,765              373,250              553,765              
   เจา้หน้ีจากงานระหวา่งก่อสร้าง 3,420,012           2,301,718           3,400,009           2,301,718           
   เจา้หน้ีจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13,994                -                          -                          -                          
   โอนงานระหวา่งก่อสร้างเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 392                     -                          392                     -                          
   โอนงานระหวา่งก่อสร้างเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18,757,578         16,532,380         18,757,578         16,532,380         
   โอนงานระหวา่งก่อสร้างเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 912,677              27,799                912,677              27,799                
   โอนงานระหวา่งก่อสร้างเป็นสินทรัพยโ์ครงการ 306,255              106,898              -                          -                          
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                          1,515                  -                          1,515                  
   ซ้ืออุปกรณ์ตามสญัญาเช่า 172,806              562,230              172,806              562,230              
   ไดรั้บทรัพยสิ์นจากการบริจาค 76,426                10,733                76,426                10,733                
   ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทนุ 357,440              287,659              351,409              287,659              

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภค ก่อตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2503 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี 200 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  
10900 และมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัคือ การผลิต จดัให้ได้มา จดัส่งและจดัจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่
ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตจ าหน่าย 74 จงัหวดัทัว่ประเทศ ยกเวน้ กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ 

1.2 หลกัเกณฑ์ทางการเงิน 

 ตามนโยบายก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้า คณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ทางการเงิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก ากบัการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีการ
ลงทุนท่ีเหมาะสม ภายใตอ้ตัราผลตอบแทนทางการเงินท่ีสะทอ้นตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั มีการ
ควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการติดตามการลงทุน และมีหลกัการก ากบัการด าเนินงาน โดยหาก
การลงทุนจากการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เป็นไปตามแผนการลงทุน กกพ. จะพิจารณาเรียก
คืนรายได ้(Claw back Mechanism) ตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้อีกทั้ง กกพ. จะมีการ
พิจารณาเรียกคืน/รับคืนฐานะการเงิน เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด ารงฐานะการเงินตามเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีก าหนด  (Return On Investment Capital: ROIC)  

1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัย่อยได้ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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    ทั้งน้ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานส าหรับประชาชน โดยมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาคท่ีส าคญัท่ียงัคงมีผลในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ มาตรการคืนเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าให้ผูใ้ช้
ไฟฟ้าประเภทท่ี 1 บา้นอยู่อาศยั และประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก โดยเร่ิมคืนเงินตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 เป็นตน้ไป 

1.4 สถานการณ์ราคาพลงังานอนัเน่ืองมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป 

สถานการณ์ราคาพลงังานอนัเน่ืองมาจากปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาคยุโรปส่งผลกระทบให้ราคาสินคา้
โภคภณัฑแ์ละราคาพลงังานสูงข้ึน 

ทั้งน้ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน โดยมาตรการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ มาตรการใหส่้วนลด Ft แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 1 บา้นอยูอ่าศยั และ
ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน 
เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 โดยผูใ้ช้ไฟฟ้า
ดงักล่าวจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (ค่า Ft) เท่ากบั 0.2338 บาทต่อ
หน่วย โดยใชแ้หล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลางรายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

1.5 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของทุนและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้ นข้อมูลทางการเงิน                       
ระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

1.6 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีส าคญัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัย่อย          
ในระหวา่งงวด 
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2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน      
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและบริษทัยอ่ย 

3. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการ                                   
ท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่าง                     
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ - - 2 1 
เงินปันผลรับ - - 20 - 
ค่าก่อสร้างและซ้ือสินทรัพย ์ - - - 61 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินงาน - - 6 13 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 19 - - - 
เงินปันผลรับ 12 12 - - 
ค่าซ้ือไฟฟ้า 119 116 119 116 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ - - 4 3 
เงินปันผลรับ - - 20 - 
ค่าก่อสร้างและซ้ือสินทรัพย ์ - - 24 160 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินงาน - - 13 27 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 56 - - - 
เงินปันผลรับ 28 28 - - 
ค่าซ้ือไฟฟ้า 243 247 243 247 

          ยอดคงค้างระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ  
31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)    
    บริษทัยอ่ย - - 1 1 
    บริษทัร่วม 95 - - - 

    รวม 95 - 1 1 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
    บริษทัร่วม - 49 - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)    
    บริษทัยอ่ย - - 6 52 
    บริษทัร่วม 40 43 40 43 
    รวม 40 43 46 95 

ภาระผูกพนัในงานก่อสร้าง 
บริษทัยอ่ย - - 1 2 

เงนิประกนัการขายและบริการ 
   บริษทัยอ่ย - - 2 - 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 
2564 และการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2565 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัร่วม     
บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยี ่เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั 17 - (17) - 
บริษทั ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากดั 10 - (10) - 
บริษทั ประชารัฐชีวมวล บนันงัสตา จ ากดั 22 - (22) - 
รวม 49 - (49) - 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี โดยเงินให้
กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดมีระยะเวลาคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียภายใน 1 ปี 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ ยกเวน้บริษทั พีอีเอ 
เอน็คอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33 27 32 26 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม  34 28 33 27 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 66 56 64 54 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 2 2 
รวม  68 58 66 56 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

 2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม  

2564 
เงินสด 50 53 50 53 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 35 35 35 31 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 19,565 11,166 19,444 10,774 
เงินฝากธนาคาร - ประจ า 1,217 986 - - 
รวม 20,867 12,240 19,529 10,858 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.40     
ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี) 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 แยกตามอายุ
หน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

 2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

 2564 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 94 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 94 - - - 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 40,977 32,316 40,910 32,260 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  8,118 7,453 8,118 7,453 
 3 - 6 เดือน 1,068 1,013 1,068 1,012 
 6 - 12 เดือน 746 759 744 756 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,886 1,744 1,882 1,742 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 52,795 43,285 52,722 43,223 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2,094) (2,126) (2,055) (2,096) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 50,795 41,159 50,667 41,127 

 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,724 2,498 1,647 2,375 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 1 - 1 1 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 128 21 127 17 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 21 8 20 7 
รายไดค้า้งรับกองทุนพฒันาไฟฟ้า 3,752 2,511 3,752 2,511 
รายไดค้า้งรับอ่ืน 1,280 483 1,020 179 
รวม 6,906 5,521 6,567 5,090 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (251) (239) (241) (230) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6,655 5,282 6,326 4,860 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 57,450 46,441 56,993 45,987 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                                
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,365 2,326 
โอนกลบัส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (8) (18) 
ตดัจ าหน่าย (12) (12) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 2,345 2,296 

6. พสัดุคงเหลือ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พสัดุคงเหลือ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

วสัดุส าหรับด าเนินงาน 46 69 - - 46 69 
วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างและ      
     บ ารุงรักษา 571 490 (2) (2) 569 488 
วสัดุซ่อมแซม             1,349 1,526 - - 1,349 1,526 
วสัดุร้ือถอน 485 397 (2) (2) 483 395 
วสัดุรอการปรับปรุง              76 54 (76) (54) - - 
รถยนตร์อการส่งมอบ              6 6 (4) (2) 2 4 
พสัดุระหวา่งทาง - 4 - - - 4 

รวม 2,533 2,546 (84) (60) 2,449 2,486 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พสัดุคงเหลือ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

วสัดุส าหรับด าเนินงาน 46 69 - - 46 69 
วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างและ      
     บ ารุงรักษา 564 483 - - 564 483 
วสัดุซ่อมแซม             1,349 1,526 - - 1,349 1,526 
วสัดุร้ือถอน 485 397 (2) (2) 483 395 
วสัดุรอการปรับปรุง              76 54 (76) (54) - - 
พสัดุระหวา่งทาง - 4 - - - 4 
รวม 2,520 2,533 (78) (56) 2,442 2,477 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของพสัดุคงเหลือ
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ านวน 98 ลา้นบาท (2564: 62 ลา้นบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 96 
ล้านบาท 2564: 60 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่าย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่า
พสัดุคงเหลือเป็นจ านวน 74 ลา้นบาท (2564: 58 ลา้นบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74 ลา้นบาท 2564: 
58 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมูลค่าของพสัดุคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด 

7. เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
เงินกองทุนเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า  23,834 23,548 
เงินดอกผลกองทุนเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 4,921 4,878 
เงินทุนสะสมเพื่อช าระคืนพนัธบตัร 7,064 6,253 
เงินกองทุนพิเศษ เคเอฟดบับลิว 185 184 
เงินค ้าประกนักบัธนาคาร 2,675 3,264 
เงินสนบัสนุนตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานจากส านกังาน 
   นโยบาย และแผนพลงังานและหน่วยงานราชการอ่ืน 1 1 
เงินคืนรายไดส้ านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 682 2,724 
รวม 39,362 40,852 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 
 

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานรับทราบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการด าเนินมาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ปี 2564 และเห็นชอบ      
แนวทางการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายดงักล่าว จ านวน 2,047 ลา้นบาท โดยให้ใช้เงินเรียกคืนผลประโยชน์
ส่วนเกินท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเก็บรักษาไวเ้ป็นเงินส ารองปี 2563 จ านวน 2,696 ล้านบาท เพื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลือผูใ้ชไ้ฟฟ้าตามมาตรการดงักล่าว 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

8.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน                       

 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์     
บริษทั พีอีเอ เอน็คอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 3,795 3,295 100 100 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในบริษัท            
พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนใน
โครงการธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และธุรกิจการให้บริการจดัการฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นระบบไฟฟ้าแก่
องค์กรและบริษทัเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุนในหุ้นสามัญของ          
บริษทัยอ่ยคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ทุน และบนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุน   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ราคาทุน 

เงินปันผล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน  

เงินปันผล 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30  มิถุนายน  

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 2565 2564  2565 2564 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์       
บริษทั พีอีเอ เอน็คอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 3,795 3,295 20 - 20 - 
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8.2 การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ก. เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คร้ังท่ี 1/2565 มีมติเห็นชอบ
เพิ่มทุนให้บริษทัยอ่ยจ านวน 50 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องส าหรับด าเนินการโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บน
หลงัคา (Solar Rooftop) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ช าระเงินเพิ่มทุนดงักล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 
2565 ซ่ึงบริษทัย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2565 ทั้งน้ี
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัคงเดิม 

ข. เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 21.5 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 215 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย
เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2565 โดยเป็นไปตามท่ีประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คร้ังท่ี 
1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มทุนจ านวนเงิน 1,150 ล้านบาท โดยมี
วตัถุประสงคใ์ห้บริษทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ใชล้งทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นบริษทั เซท เอนเนอยี จ  ากดั ซ่ึงบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2565 ทั้งน้ีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัคงเดิม 
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9.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

9.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม เป็นรายการท่ีบริษทั พีอีเอ เอน็คอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดร่้วมลงทุน
โดยบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

สัดส่วนการลงทุนทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ 
ส่วนไดเ้สีย 

ค่าเผือ่ดอ้ยค่าของ         
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

   30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
ถือหุ้นทางอ้อม             

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 
 

25 25 41.25 41.25  114.5  110.1 - -  114.5  110.1 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 25 25 41.25 41.25  112.2  107.9 - -  112.2  107.9 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 25 25 41.25 41.25 113.0  109.2 - -  113.0  109.2 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 25 25 41.25 41.25  113.5  109.7 - -  113.5  109.7 

บริษทั ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจาก 
   เช้ือเพลิงชีวมวล 

ไทย 40 40 2.4 2.4  2.2  2.2 (2.2) (2.2)  -    - 

บริษทั ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจาก 
   เช้ือเพลิงชีวมวล 

ไทย 40 40 57.8 57.8  55.1  55.7 - -  55.1  55.7 

บริษทั ประชารัฐชีวมวล บนันงัสตา จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจาก                  
   เช้ือเพลิงชีวมวล 

ไทย 40 40 61.6 61.6  58.1  58.8 - -  58.1  58.8 
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       (หน่วย: ลา้นบาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

สัดส่วนการลงทุนทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ 
ส่วนไดเ้สีย 

ค่าเผือ่ดอ้ยค่าของ         
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

   30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
ถือหุ้นทางอ้อม (ต่อ)             
บริษทั พลงังานไทย เสริมสุข จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง                

     ก๊าซชีวภาพ 
ไทย 25 25 25.0 25.0  24.9  24.0 - -  24.9  24.0 

บริษทั ไทยดิจิทลั เอนเนอร์ยี ่เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้น
ดิจิทลัเอนเนอร์ยีแ่บบครบวงจร 

ไทย 25 25 50.0 50.0  50.7  49.5 - -  50.7  49.5 

บริษทั เซท เอนเนอย ีจ ากดั พฒันาและลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้า
อจัฉริยะ 

ไทย 20 20 646.0 646.0  630.4  633.2 - -  630.4 633.2 

บริษทั เอน็คอม เวสท ์ทู เอเนอร์จ้ี 
(พระนครศรีอยธุยา) จ  ากดั 

ผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ ไทย 25 25 20.6 20.6  18.7  19.3 - -  18.7  19.3 

บริษทั ซาโล เทค (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายแผงโซล่าเซลล ์ ไทย 25 25 44.0 30.5  42.3  29.1 - -  42.3  29.1 

บริษทั สยาม อิเลก็เทรล จ ากดั พฒันาระบบไฟฟ้าเพือ่สนบัสนุน
ธุรกิจระบบรางรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง 

ไทย 25 25 3.1 3.1  2.2  2.7 - -  2.2  2.7 

บริษทั อาร์ อี เอน็ โคราช เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน
ร่วม 

ไทย 25 25 125.0 75.0 118.9  70.4 - -  118.9  70.4 

บริษทั พีอีเอ อินเทลลิเจน้ท ์เทคโนโลย ีจ ากดั จดัและจ าหน่ายอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์
อจัฉริยะ 

ไทย 25 25 1.5 1.5  1.4  1.5 - -  1.4  1.5 

บริษทั ไทย เอน็คอม จ ากดั รับจา้งวางระบบงาน 
     วเิคราะห์วจิยัขอ้มูล 

ไทย 25 25 6.3 6.3  6.0  6.3 - -  6.0  6.3 

บริษทั พีอีเอ เอน็คอม สมาร์ท โซลูชัน่ จ  ากดั บริการเก่ียวกบัระบบโซล่า 
     เซลลค์รบวงจร 

ไทย 25 25 2.5 
 

0.3 
 

 3.5 0.4 
 

- 
 

- 
 

 3.5  0.4 
 

บริษทั เอน็คอม ชาร์จ ยทิูลิตี เซอร์วสิเซส จ ากดั บริการโครงข่ายจ่ายพลงังาน
ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

ไทย 25 - 5.5 
 

- 
 

 5.5  
 

- 
 

- 
 

- 
 

 5.5 
  

- 
 

     1,216.3 1,145.1 1,473.1 1,390.0 (2.2) (2.2) 1,470.9 1,387.8 
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9.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัย่อยของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาครับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม* เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยรับ 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ากดั 6.0 5.4 3.6 3.5 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ากดั 5.8 5.4 3.5 3.7 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากดั 5.0 4.8 2.6 2.8 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากดั 4.5 4.6 2.1 2.4 

บริษทั ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส จ ากดั - -                      - - 

บริษทั ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากดั (0.3) -                      - - 

บริษทั ประชารัฐชีวมวล บนันงัสตา จ ากดั (0.4) (0.2)                      - - 

บริษทั พลงังานไทย เสริมสุข จ ากดั 0.7 0.8                      - - 

บริษทั ไทยดิจิทลั เอนเนอร์ยี ่เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั 0.6 (0.2)                      - - 

บริษทั เซท เอนเนอย ีจ ากดั (1.4) (1.0)                      - - 

บริษทั เอน็คอม เวสท ์ทู เอเนอร์จ้ี  
   (พระนครศรีอยธุยา) จ ากดั (0.3) (0.1)                      - - 

บริษทั ชาโล เทค (ไทยแลนด)์ จ ากดั (0.3) (0.2)                      - - 

บริษทั สยาม อิเลก็เทรล จ ากดั (0.3) -                      - - 

บริษทั อาร์ อี เอน็ โคราช เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั (0.9) (0.7)                      - - 

บริษทั พีอีเอ อินเทลลิเจน้ท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (0.1) 0.2                      - - 

บริษทั ไทย เอน็คอม จ ากดั (0.2) -                      - - 

บริษทั พีอีเอ เอน็คอม สมาร์ท โซลูชัน่ จ ากดั 1.6 -                      - - 

บริษทั เอน็คอม ชาร์จ ยทิูลิตี เซอร์วสิเซส จ ากดั - -                      - - 

รวม 20.0 18.8 11.8 12.4 

* ขอ้มูลทางการเงินส าหรับงวดตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม 
 

 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  15  

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม* เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยรับ 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ากดั 12.3 11.9 7.9 7.8 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ากดั 12.2 12.0 7.9 8.0 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากดั 10.4 10.6 6.6 6.7 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากดั 9.3 9.8 5.5 5.8 

บริษทั ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส จ ากดั -                   - - - 

บริษทั ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากดั (0.6) (0.2) - - 

บริษทั ประชารัฐชีวมวล บนันงัสตา จ ากดั (0.7) (0.4) - - 

บริษทั พลงังานไทย เสริมสุข จ ากดั 0.9 0.2 - - 

บริษทั ไทยดิจิทลั เอนเนอร์ยี ่เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั 1.2 (0.3) - - 

บริษทั เซท เอนเนอย ีจ ากดั (2.8) (3.4) - - 

บริษทั เอน็คอม เวสท ์ทู เอเนอร์จ้ี  
   (พระนครศรีอยธุยา) จ ากดั (0.6) (0.3) - - 

บริษทั ชาโล เทค (ไทยแลนด)์ จ ากดั (0.3) (0.5) - - 

บริษทั สยาม อิเลก็เทรล จ ากดั (0.5)                   - - - 

บริษทั อาร์ อี เอน็ โคราช เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั (1.5) (1.5) - - 

บริษทั พีอีเอ อินเทลลิเจน้ท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (0.1)                   - - - 

บริษทั ไทย เอน็คอม จ ากดั (0.3)                   - - - 

บริษทั พีอีเอ เอน็คอม สมาร์ท โซลูชัน่ จ ากดั 0.9                   - - - 

บริษทั เอน็คอม ชาร์จ ยทิูลิตี เซอร์วสิเซส จ ากดั -                   - - - 

รวม 39.8 37.9 27.9 28.3 

 * ขอ้มูลทางการเงินส าหรับงวดตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ไม่มีส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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9.3      การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญในระหว่างงวดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัท พอีเีอ เอน็คอม สมาร์ท โซลูช่ัน จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จ  ากัด ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุน 
จ านวน 9 ลา้นบาท เป็นหุ้นสามญั 0.9 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัย่อยไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิม เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2.25 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญั 0.225 ลา้นหุน้ มูลค่า     
หุน้ละ 10 บาท แลว้เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

บริษัท ซาโล เทค (ไทยแลนด์) จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2565 บริษทั ซาโล เทค (ไทยแลนด์) จ  ากดั ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจ านวน 138 ลา้นบาท 
เป็นหุ้นสามญั 1.38 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเงินลงทุนคร้ังท่ี 1 จ  านวน 1.5 ลา้นยูโร 
หรือ 54 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิม เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 0.375 ลา้นยโูร หรือ จ านวน 13.5 ลา้นบาท แลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

บริษัท อาร์ อ ีเอน็ โคราช เอนเนอร์ยี ่จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทั อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจ านวน 200     
ลา้นบาท เป็นหุ้นสามญั 20 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 บริษทั อาร์ อี เอ็น 
โคราช เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ได้เรียกช าระค่าหุ้น และบริษทัย่อยได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวตามสัดส่วน                         
การลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท เป็นหุ้นสามญั 5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท แลว้เม่ือ
วนัท่ี 7 เมษายน 2565 

บริษัท เอน็คอม ชาร์จ ยูทลิติี เซอร์วสิเซส จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 บริษทั เอ็นคอม ชาร์จ ยูทิลิตี เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนใหม่ท่ี
จดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายจ่ายพลงังานส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า ไดเ้รียก
ช าระค่าหุ้นจ านวน 2.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัยอ่ยไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 5.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 0.55 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
แลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 

บริษัท เซท เอนเนอย ีจ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 8/2565 มีมติอนุมติัลงทุนเพิ่มใน
หุ้นสามญัของบริษทั เซท เอนเนอยี จ  ากดั เป็นหุ้นสามญั 2.153 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 75.5 บาท เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 162.6 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 ทั้งน้ีสัดส่วน
การถือหุน้ในบริษทัร่วมดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 25 
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10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

10.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
ถือหุ้นทางอ้อม        
กิจการร่วมคา้ พีอีเอ     
   เอน็คอม ฟ้าชยั 

ติดตั้งและให้บริการ 
   ระบบผลิตไฟฟ้า 
   พลงังาน    
   แสงอาทิตย ์

25 25 5.5 5.5 5.3 5.3 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  (5.5) (5.5) (5.3) (5.3) 

รวม    - - - - 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม เป็นรายการท่ีบริษทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดจ้ดทะเบียนร่วมทุนในนามกิจการร่วมคา้ พีอีเอ เอ็นคอม ฟ้าชยั 
เพื่อติดตั้งและให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 และบนัทึกบญัชีตาม
วธีิส่วนไดเ้สีย 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ไม่มีส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัยอ่ยไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วมคา้ 
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11. งานระหว่างก่อสร้าง 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

งบลงทุน               
ของการไฟฟ้า             
ส่วนภูมิภาคและ

บริษทัยอ่ย 

 
งบท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุนบางส่วน
จากผูใ้ชไ้ฟ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 37,118 4,551 41,669 
ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 17,687 3,276 20,963 
โอนออก (16,598) (3,379) (19,977) 

 38,207 4,448 42,655 
พสัดุคงเหลือ   13,109 
งานระหวา่งท า    2 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565   55,766 
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

งบลงทุน               
ของการไฟฟ้า             
ส่วนภูมิภาค 

งบท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนบางส่วน

จากผูใ้ชไ้ฟ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 36,451 4,551 41,002 
ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 17,269 3,276 20,545 
โอนออก (16,291) (3,379) (19,670) 

 37,429 4,448 41,877 
พสัดุคงเหลือ   13,109 
งานระหวา่งท า    2 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565   54,988 

พสัดุคงเหลือท่ีแสดงอยู่ในงานระหว่างก่อสร้าง เป็นพสัดุคงเหลือท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจดัซ้ือมาโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อใชใ้นงานโครงการ 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัย่อยกูย้ืมเงินเป็นการเฉพาะเพื่อการก่อสร้างอาคาร ระบบผลิต และระบบ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ซ่ึงเขา้เกณฑ์สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข โดยตน้ทุนการกูย้ืมเกิดจากเงินกูว้ตัถุประสงค์
เฉพาะดงักล่าว อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมภายในประเทศร้อยละ 1.27  ถึง 4.90 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.73 ถึง 6.53 
ต่อปี) โดยดอกเบ้ียเงินกู้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 977        
ลา้นบาท และ 1,950 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 972 ลา้นบาท และ 1,940 ลา้นบาท 
ตามล าดับ) (2564: 878 ล้านบาท และ 1,750 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 876            
ลา้นบาท และ 1,747 ลา้นบาท ตามล าดบั)) รับรู้เป็นตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้างจ านวน 172 ลา้นบาท และ 
357 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 168 ลา้นบาท และ 351 ลา้นบาท ตามล าดบั) (2564: 
145 ลา้นบาท และ 289 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 144 ลา้นบาท และ 288 ลา้นบาท 
ตามล าดบั)) และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน จ านวน 805 ลา้นบาท และ 1,593 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 804 ล้านบาท และ 1,589 ล้านบาท ตามล าดบั) (2564: 733 ลา้นบาท และ 
1,461 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 732 ลา้นบาท และ 1,459 ลา้นบาท ตามล าดบั)) 

12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 501 452 
ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 38 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (7) (7) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 532 445 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 5 ลา้นบาท และ 11 ลา้นบาท ตามล าดบั (2564: 11 ลา้นบาท และ 17 ลา้น
บาท ตามล าดบั) มูลค่าท่ีดินท่ีให้เช่า มีราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ  านวน 41 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2564: 43 ล้านบาท) และมูลค่าอาคารท่ีให้เช่ามีราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ  านวน 475 ล้านบาท                             
(31 ธนัวาคม 2564: 475 ลา้นบาท) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ยเป็นงานสายส่งเหนือดินระบบ 115 เควี เช่ือมโยงสถานีไฟฟ้า 
BPAM กบัสถานีไฟฟ้า GSPP1 จงัหวดัระยองบนพื้นท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้
กิจการอ่ืนเช่า โดยปัจจุบนัโครงการดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 316,268 316,274 
ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,692 1,695 
ไดม้าจากการรับบริจาค 76 76 
รับโอนจากงานระหวา่งก่อสร้าง  18,758 18,758 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
   ณ วนัท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (709) (709) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (11,978) (11,976) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 324,107 324,118 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุป
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน       

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,591 2,587 
ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 26 26 
รับโอนจากงานระหวา่งก่อสร้าง 913 913 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (642) (642) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 2,888 2,884 
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15.    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,279 42,825 56,153 42,760 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
  (หมายเหตุ 3) 40 43 40 44 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,987 1,304 1,973 1,294 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 (หมายเหตุ 3) - - 6 23 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  918 938 918 938 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,946 3,222 1,692 2,841 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
  (หมายเหตุ 3) - - - 28 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,032 235 1,032 235 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 62,202 48,567 61,814 48,163 

16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
เงินกูย้มืระยะยาวภายในประเทศ     
   กระทรวงการคลงั 131 133 131 133 
   พนัธบตัร 130,614 127,013 130,614 127,013 
   สถาบนัการเงิน 1,998 1,031 1,000 - 
เงินกูย้มืระยะยาวต่างประเทศ     
   สถาบนัการเงิน 55 75 55 75 
รวม 132,798 128,252 131,800 127,221 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (7,252) (5,636) (7,154) (5,554) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 125,546 122,616 124,646 121,667 
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 รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ขาดทุน (ก าไร) จาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพิม่ข้ึน ลดลง อตัราแลกเปลี่ยน ส่วนเพิม่  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2565 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ตดัจ าหน่าย 30 มิถุนายน 2565 

เงินกูย้มืระยะยาวภายในประเทศ      

   กระทรวงการคลงั 133 - (9) 6 1 131 

   พนัธบตัร 127,013 6,000 (2,400) - 1 130,614 

   สถาบนัการเงิน 1,031 1,000 (33) - - 1,998 

เงินกูย้มืระยะยาวต่างประเทศ       

   สถาบนัการเงิน 75 - (19) (1) - 55 

รวม 128,252 7,000 (2,461) 5 2 132,798 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ขาดทุน (ก าไร) จาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี เพิม่ข้ึน ลดลง อตัราแลกเปลี่ยน ส่วนเพิม่ ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2565 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ตดัจ าหน่าย 30 มิถุนายน 2565 

เงินกูย้มืระยะยาวภายในประเทศ      

   กระทรวงการคลงั 133 - (9) 6 1 131 

   พนัธบตัร 127,013 6,000 (2,400) - 1 130,614 

   สถาบนัการเงิน - 1,000 - - - 1,000 

เงินกูย้มืระยะยาวต่างประเทศ       

   สถาบนัการเงิน 75 - (19) (1) - 55 

รวม 127,221 7,000 (2,428) 5 2 131,800 

ในระหวา่งงวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมี้การออกจ าหน่ายพนัธบตัรและเขา้ท าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบั
สถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คร้ังท่ี วงเงิน วนัท่ีออก วนัท่ีครบก าหนด 
อตัรา
ดอกเบ้ีย 

เง่ือนไขการจ่าย
ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท)   (ร้อยละต่อปี)  
คร้ังท่ี 4/2565 6,000 29 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2575 3.79 ทุก 6 เดือน 
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เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
วงเงินกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีการเบิกเงินกูเ้ต็มวงเงิน และอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ีย
ระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) บวกร้อยละ 0.369 ต่อปี โดยก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือ
ครบอายเุงินกู ้3 ปี และช าระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดช าระเงินกูใ้นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2568 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยสินทรัพยโ์ครงการ
จ าหน่ายและติดตั้ งให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซ่ึงแสดงเป็นลูกหน้ี                                          
ไม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดบางประการตามท่ี
ระบุไวส้ัญญาดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวส้ัญญา 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัยอ่ย มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูแ้ละ                 
วงเงินอ่ืนท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน 3,000 ล้านบาท (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 3,000 ล้านบาท)                                             
(31 ธนัวาคม 2564: 3,118 ลา้นบาท (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 3,000 ลา้นบาท)) 

17. เงินรายได้แผ่นดินค้างน าส่งคลงั 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินรายได้แผ่นดินคา้งน าส่งคลงัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวมและ        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 12,163 
ปรับปรุงเงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัปี 2564  (1) 
ตั้งส ารองเงินรายไดแ้ผน่ดิน 4,680 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 16,842 

กระทรวงการคลงัก าหนดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อน าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดิน                           
ในอตัราร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายส ารองโบนสั หรือตามจ านวนเงินน าส่งท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี ทั้งน้ีเป็นไปตามท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด 

ในระหว่างงวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งส ารองเงินรายได้แผ่นดินตามจ านวนเงินน าส่งท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 
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เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2565 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคน าส่งเงินรายไดแ้ผน่ดินปี 2564 จ านวน 7,854 ลา้นบาท โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าส่งรายได้
แผน่ดินในส่วนท่ีเหลือตามจ านวนหลงัหกัยอดน าส่งเงินรายไดแ้ผน่ดินคร่ึงปี 2564 จ านวน 203 ลา้นบาทท่ี
น าส่งแลว้ในปี 2564 ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะน าส่งรายไดแ้ผ่นดินดงักล่าวในเดือนกรกฎาคม 2565 ถึง
เดือนกนัยายน 2565 รวมจ านวน 7,651 ลา้นบาท ดงันั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงปรับลดประมาณการเงิน
รายไดแ้ผน่ดินท่ีเคยประมาณการไวจ้  านวน 0.15 ลา้นบาท 

18. ประมาณการหนีสิ้นคดีความ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวมและ                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 429 
เพิ่มข้ึน 4 
ลดลง (168) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 265 

ประมาณการหน้ีสินคดีความ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคดีท่ีถูกฟ้อง
เรียกร้องค่าเสียหาย และไดป้ระเมินสถานะของคดีดงักล่าวแลว้คาดวา่อาจมีภาระหน้ีสินรวมจ านวน 73 คดี                                          
(31 ธันวาคม 2564: 77 คดี) ประกอบด้วยคดีท่ีคาดว่าอาจมีผลเสียหายท่ีต้องช าระตามทุนทรัพยจ์  านวน                    
30 คดี และคดีท่ีคาดวา่มีผลเสียหายท่ีจะตอ้งช าระต ่ากวา่ทุนทรัพยจ์  านวน 43 คดี 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับลดประมาณการหน้ีสินคดีความจ านวน 9 คดี โดยมี
จ านวนเงินรวม 168 ลา้นบาท เน่ืองจากศาลปกครองกลาง ศาลแรงงาน มีค าพิพากษาตดัสินยกฟ้อง หรือให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชดใชค้่าเสียหาย ซ่ึงมีคดีจ านวน 1 คดีท่ีศาลปกครองกลางตดัสินให้ชดใชค้่าเสียหาย
จ านวน 90 ลา้นบาท โดยมีทุนทรัพยฟ้์องร้องประมาณ 183 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด 

19. ภาระผูกพนัในการก่อสร้าง   

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการมีภาระผูกพนัในการก่อสร้างจ านวน 5,937                           
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 5,999 ล้านบาท (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 5,938 ล้านบาท 31 ธันวาคม 
2564: 6,000 ลา้นบาท)) เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดรั้บช าระเงินค่าจา้งก่อสร้างขยายเขตจ าหน่ายให้ผูใ้ช้
ไฟฟ้า ซ่ึงผูใ้ช้ไฟฟ้าเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือสมทบบางส่วน โดยทรัพย์สินเป็นของการไฟฟ้า          
ส่วนภูมิภาค 
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20. รายได้รอการรับรู้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง 54,767 54,753 
รายไดจ้ากการรับโอนสินทรัพยร์อรับรู้ 1,276 1,270 
รายไดค้่าเช่ารอการรับรู้ 315 322 
รายไดง้านบริการรอรับรู้ 115 128 
รายไดค้่าจดัการพลงังานรอรับรู้ 18 4 
รายไดจ้ากการรับบริจาครอรับรู้ 183 182 
รวมรายไดร้อการรับรู้ 56,674 56,659 

21. รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 142,818 125,214 142,818 125,214 
รายไดค้่าบริการก่อสร้าง 1,002 986 1,002 986 
รายไดค้่าบริการ 2,730 2,660 2,623 2,566 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 146,550 128,860 146,443 128,766 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 952 797 844 702 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 145,598 128,063 145,599 128,064 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 146,550 128,860 146,443 128,766 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 268,839 232,771 268,839 232,771 
รายไดค้่าบริการก่อสร้าง 1,948 1,842 1,948 1,842 
รายไดค้่าบริการ 5,458 4,942 5,214 4,857 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 276,245 239,555 276,001 239,470 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,957 1,448 1,710 1,359 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 274,288 238,107 274,291 238,111 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 276,245 239,555 276,001 239,470 

การกระทบยอดระหว่างรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้กบัขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานท่ีเปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 23 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 146,550 128,860 146,443 128,766 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8 76 - - 

 146,558 128,936 146,443 128,766 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหวา่งกนั (8) (76) - - 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 146,550 128,860 146,443 128,766 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 276,245 239,555 276,001 239,470 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 41 190 - - 
 276,286 239,745 276,001 239,470 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหวา่งกนั (41) (190) - - 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 276,245 239,555 276,001 239,470 

22.  เงินชดเชยรายได้ 

การน าส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพฒันาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) และมาตรา 97 วรรคสอง ส าหรับชดเชย
รายได้ระหว่างการไฟฟ้า ซ่ึงประกอบด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า          
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อใหมี้การใหบ้ริการไฟฟ้าอยา่งทัว่ถึง และส่งเสริมนโยบายในการกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค โดยใหก้ารไฟฟ้านครหลวงน าส่งเงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) และมาตรา 
97 วรรคสองเป็นรายเดือน เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 1,000 ลา้นบาทต่อเดือน ตามค าสั่งคณะกรรมการก ากบั
กิจการพลังงานท่ี  28/2565 ลงวัน ท่ี  24 กุมภาพันธ์  2565 (2564: 959 ล้านบาทต่อเ ดือน ตามค าสั่ ง
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานท่ี 4/2564 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2564) และให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอ
เบิกจ่ายจากกองทุนพฒันาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) และมาตรา 97 วรรคสอง ไดเ้ท่ากบัจ านวนเงินท่ีการไฟฟ้า
นครหลวงไดน้ าส่งเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าในแต่ละเดือน ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
30 มิถุนายน 2565 ยอดท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายจากกองทุนพฒันาไฟฟ้าในเร่ืองดงักล่าวมีจ านวน
3,000 ลา้นบาท และ 6,000 ลา้นบาท ตามล าดบั (2564: 2,877 ลา้นบาท และ 5,754 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
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เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วย
ธุรกิจตามภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 5 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ภาคเหนือ 

• ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• ภาคกลาง 

• ภาคใต ้

• ส านกังานใหญ่ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัยอ่ยไดร้วมส่วนงานด าเนินงานซ่ึงส่วนงานด าเนินงานดงักล่าวมีลกัษณะ
เชิงเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึงกนัและมีความคล้ายคลึงกนัในลักษณะอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและ     
สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบนัทึกบัญชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่ายและก าไรขาดทุน และสินทรัพย์รวมหน้ีสินรวมของส่วนงานของการไฟฟ้า                   
ส่วนภูมิภาคและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี  
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สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 
 
 
 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ ส านกังานใหญ่ รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

 30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31    
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31    
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31    
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

สินทรัพย์               
       ลูกหน้ีการคา้ 8,130 6,157 9,164 6,734 26,490 21,269 8,920 7,669 4,753  4,669 (7) (57) 57,450  46,441 
       สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 587 686 473 545 820 864 592 677 65,401  57,211 -  - 67,873  59,983 
       ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 68,674 67,854 74,167 71,171 104,001 101,081 71,356 70,797 5,926  5,379 (17) (14) 324,107  316,268 
       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,382 9,371 12,280 12,910 15,405 15,522 12,131 11,145 17,633  17,993 (3,544) (3,053) 64,287  63,888 

รวมสินทรัพย์ 87,773 84,068 96,084 91,360 146,716 138,736 92,999 90,288 93,713 85,252 (3,568) (3,124) 513,717 486,580 

หนีสิ้นและส่วนของทุน               
       หน้ีสินหมุนเวียน 70,129 65,699 83,256 77,293 (291,208) (284,210) 35,371 32,849 188,058  174,772 (7) (57) 85,599  66,346 
       เงินกูย้มืระยะยาว - - - - - - - - 132,798  128,252 - - 132,798  128,252 
       หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,623 18,534 25,078 25,017 38,894 38,219 19,653 19,682 4,811  4,874 (3) (2) 107,056  106,324 

       รวมหน้ีสิน 88,752 84,233 108,334 102,310 (252,314) (245,991) 55,024 52,531 325,667  307,898 (10) (59) 325,453  300,922 
       ส่วนของทุน (979) (165) (12,250) (10,950) 399,030 384,727 37,975 37,757 (231,954) (222,646) (3,558) (3,065) 188,264  185,658 

รวมหนีสิ้นและส่วนของทุน 87,773 84,068 96,084 91,360 146,716 138,736 92,999 90,288 93,713 85,252 (3,568) (3,124) 513,717 486,580 
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ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
       (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ ส านกังานใหญ่ ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ               
       รายไดจ้ากการขายและบริการ 22,448  19,946 24,756  22,575 75,107  65,546 24,014  20,479 233  390 (8) (76) 146,550  128,860 
       เงินชดเชยรายได ้ 460  356 499  415 1,561  1,165 480  351             -    -                -    -    3,000  2,287 
       รายไดอ่ื้น 67  26 44  24 75  65 76  33 87  40 (32) (12) 317  176 

       รวมรายได้ 22,975  20,328 25,299  23,014 76,743  66,776 24,570  20,863 320  430 (40) (88) 149,867  131,323 

       ค่าซ้ือไฟฟ้า 19,847  17,055 22,079  18,262 64,627  57,833 20,879  17,870             -    -                -    - 127,432  111,020 
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 1,002  889 1,217  1,059 1,216  1,097 918  827 951  803 (1) (2)    5,303  4,673 
       ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของ  
            พนกังาน 67  71 79  85 82  89 64  68 52  56             -    - 344  369 
       ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1  1 1  2 3  2 1  1 26  21             -    -    32  27 
       ค่าป้องกนั ซ่อมแซมบ ารุงรักษา   
            และก่อสร้าง 284  312 334  323 544  461 434  403 425  543 -  (41)   2,021  2,001 
       ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,317  1,242 1,442  1,344 1,913  1,783 1,439  1,323 645  349             -    - 6,756  6,041 
       ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินงาน 450  462 640  540 570  689 487  520 314  465 (7) (28)   2,454  2,648 
       ค่าใชจ่้ายอ่ืน 17  (26) 49  22 121  119 63  124 10  57             -    -    260  296 

       รวมค่าใช้จ่าย 22,985  20,006 25,841  21,637 69,076  62,073 24,285 21,136 2,423  2,294 (8) (71) 144,602  127,075 

                    
       ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 
           บริษทัร่วม - -    - -                -    -                -    -                -    -    20  19 20  19 
       รายไดท้างการเงิน 3  4 3  5 8  14 4  6 91  98             -    -    109  127 
       ตน้ทุนทางการเงิน (2)  (3) (3)  (3) (3)  (3) (3)  (5) (809)  (737)             -    -    (820)  (751) 

       ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (9) 323 (542) 1,379 7,672  4,714 286  (272) (2,821) (2,503) (12) 2 4,574  3,643 
       รายไดภ้าษีเงินได ้ - -    - -    - -    - -    - 1 - -    - 1 

       ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (9) 323 (542) 1,379 7,672  4,714 286  (272) (2,821) (2,502) (12) 2 4,574  3,644 
       ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - -    - -    - -    - -    (1) -    - -                (1)    -    

       ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (9) 323 (542) 1,379 7,672  4,714 286  (272) (2,822) (2,502) (12) 2 4,573  3,644 
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       (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ ส านกังานใหญ่ ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ               
       รายไดจ้ากการขายและบริการ 41,139  35,631 46,168  39,977 142,714  124,973 45,744  38,602 521  562 (41) (190) 276,245  239,555 
       เงินชดเชยรายได ้ 883  769 997  881 3,144  2,683 976  831             -    -                -    - 6,000  5,164 
       รายไดอ่ื้น 105  42 74  71 145  121 114  83 292  81 (48) (28) 682  370 

       รวมรายได้ 42,127  36,442 47,239  40,929 146,003  127,777 46,834  39,516 813  643 (89) (218) 282,927  245,089 

       ค่าซ้ือไฟฟ้า 36,907  33,038 41,600  37,533 123,332  107,852 40,053  34,618             -    -                -    -    241,892  213,041 
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 1,987  1,754 2,371  2,024 2,409  2,147 1,823  1,660 1,866  1,596 (3) (3)    10,453  9,178 
       ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของ  
            พนกังาน 133  143 158  169 165  178 127  136 105  112             -    -    688  738 
       ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3  2 3  3 4  3 3  3 53  45             -    -    66  56 
       ค่าป้องกนั ซ่อมแซมบ ารุงรักษา   
            และก่อสร้าง 521  535 571  593 980  867 841  698 829  889  - (85) 3,742  3,497 
       ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,566  2,463 2,776  2,604 3,677  3,519 2,801  2,672 1,049  687             -    -    12,869  11,945 
       ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินงาน 804  799 1,012  893 973  1,215 866  938 546  831 (34) (93) 4,167  4,583 
       ค่าใชจ่้ายอ่ืน 19  11 50  10 168  145 107  164 39  80             -    -    383  410 

       รวมค่าใช้จ่าย 42,940  38,745 48,541  43,829 131,708  115,926 46,621  40,889 4,487  4,240 (37) (181) 274,260  243,448 

                      
       ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 
           บริษทัร่วม             -    -                -    -                -    -                -    -                -    -    40  38 40  38 
       รายไดท้างการเงิน 7  6 6  6 17  23 8  12 172  201             -    -    210  248 
       ตน้ทุนทางการเงิน (5)  (7) (5)  (6) (7)  (9) (6)  (8) (1,602)  (1,468)             -    -    (1,625)  (1,498) 

       ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (811) (2,304) (1,301) (2,900) 14,305  11,865 215  (1,369) (5,104) (4,864) (12) 1 7,292  429 
       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - -    - -    - -    - -    (5) (9) - -    (5) (9) 

       ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (811) (2,304) (1,301) (2,900) 14,305  11,865 215  (1,369) (5,109) (4,873) (12) 1 7,287  420 
       ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - -    - -    - -    - -    (1) -    - -                (1)    -    

       ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (811) (2,304) (1,301) (2,900) 14,305  11,865 215  (1,369) (5,110) (4,873) (12) 1 7,286  420 
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24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

24.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงส่วนใหญ่
เก่ียวกบัรายจ่ายซ้ือพสัดุและอุปกรณ์งานก่อสร้างเป็นจ านวนเงิน 31,951 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 24,028 
ลา้นบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 31,628 ลา้นบาท  (2564: 23,495 ลา้นบาท)) 

24.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัย่อยมีค่าเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและยานพาหนะ          
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 171 39 171 39 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 299 30 299 30 

24.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาระยะยาวทีส่ าคัญ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาด       
เล็กมากจ านวน 950 สัญญา (31 ธนัวาคม 2564: 946 สัญญา)  ทั้งน้ีการปฏิบติัตามสัญญาเป็นไปตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาดงักล่าว การรับซ้ือไฟฟ้าประกอบด้วยค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ
อตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าและหกัค่าด าเนินการร้อยละ 2 (ถา้มี) โดยราคารับซ้ือจะ
แตกต่างกนัไปตามปริมาณขายตามสัญญาและประเภทของเช้ือเพลิงท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากท าสัญญากบั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

24.4 ภาระผูกพนัการน าส่งเงินเข้ากองทุนพฒันาไฟฟ้า 

 ตามพระราชบัญญติัการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 97(4) และ 97(5) (พ.ร.บ.) การไฟฟ้า                          
ส่วนภูมิภาคตอ้งน าส่งเงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนและเทคโนโลยท่ีีใชใ้น                
การประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้               
ความตระหนกั และมีส่วนร่วมทางดา้นไฟฟ้า โดยจ านวนเงินท่ีน าส่งมีพื้นฐานการค านวณจากหน่วยจ าหน่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละเดือนและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีระบุใน พ.ร.บ. 
ดงักล่าว ทั้งน้ีในระหวา่งงวดปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดบ้นัทึกรายจ่ายดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุนเป็น
จ านวนเงิน 494 ลา้นบาท (2564: 474 ลา้นบาท)  
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24.5   คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคดีท่ีถูกฟ้องร้องจ านวน 290 คดี โดยมีทุนทรัพยต์ามค าฟ้อง
รวมจ านวน 27,110 ลา้นบาท ซ่ึงอยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าอาจมี      
ผลเสียหายท่ีตอ้งช าระเต็มจ านวน 30 คดี นอกนั้นคาดวา่ผลของคดีดงักล่าวจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญั    
ท่ีตอ้งช าระจ านวน 217 คดี และมีคดีท่ีอาจมีผลเสียหายท่ีจะตอ้งช าระต ่ากวา่ทุนทรัพยจ์  านวน 43 คดี  

 สรุปคดีฟ้องร้องและทุนทรัพยท่ี์คาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัและ/หรืออาจมีผลเสียหายท่ีจะตอ้ง
ช าระต ่ากวา่ทุนทรัพยน์อกเหนือจากท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบนัทึกประมาณการหน้ีสินคดีความไดด้งัน้ี 

1. คดีท่ีผูเ้สียหายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้ือถอนทรัพยสิ์นหรือด าเนินการก่อสร้างต่อให้แลว้เสร็จจ านวน               
44 คดี จ  านวนเงินเรียกร้อง 26 ลา้นบาท 

2. คดีท่ีผูเ้สียหายเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเก่ียวกบัการจา้งแรงงานและสิทธิประโยชน์ของ
พนกังานจ านวน 35 คดี จ  านวนเงินเรียกร้อง 505 ลา้นบาท  

3. คดีท่ีผูเ้สียหายเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีผูอ่ื้นหรือโจทก์ไดรั้บความเสียหายจาก
ทรัพยสิ์นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวน 66 คดี จ  านวนเงินเรียกร้อง 329 ลา้นบาท 

4. คดีท่ีผูเ้สียหายเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีผิดสัญญาซ้ือขายและคดีละเมิดจ านวน   
115 คดี จ านวนเงินเรียกร้อง 25,985 ลา้นบาท 

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น
หรือมีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทัย่อยจึงประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

26. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผูว้่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเม่ือวนัท่ี                  
7 กนัยายน 2565 


