






การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

สนิทรัพย์
สนิทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 4 17,019,944                 13,509,471                 15,492,359                 12,185,955                 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 5 48,678,054                 44,335,018                 48,452,856                 44,231,977                 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนั 3 43,148                        -                                 -                                 -                                 
พัสดุคงเหลอื 6 2,487,993                   2,585,146                   2,483,483                   2,577,636                   
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มวัีตถปุระสงคเ์ฉพาะ 7 33,024,996                 37,302,536                 33,024,996                 37,302,536                 
ภาษีซื้อที่ยังไมถ่งึก าหนดช าระ 2,842,425                   2,239,500                   2,840,036                   2,235,949                   
เงินจ่ายลว่งหน้าให้ผู้รับจ้าง 3 1,726,706                   1,786,424                   1,736,266                   1,839,323                   
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 82,360                        83,722                        62,752                        65,908                        
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 105,905,626               101,841,817               104,092,748               100,439,284               
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินฝากธนาคารที่มภีาระค้ าประกนั 50,000                        50,000                        -                                 -                                 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 8 -                                 -                                 3,295,284                   2,451,284                   
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 9 1,313,763                   629,085                      -                                 -                                 
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 10 -                                 -                                 -                                 -                                 
สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11 243,475                      242,811                      2,225                          1,561                          
ลกูหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 834,387                      639,541                      41,691                        61,766                        
งานระหว่างกอ่สร้าง 12 52,349,729                 51,910,377                 51,700,863                 51,513,714                 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 13 513,157                      501,107                      487,483                      501,107                      
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 309,366,098               296,292,899               309,368,220               296,284,915               
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 19.1 1,808,101                   1,639,927                   1,787,530                   1,619,109                   
สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน 15 2,269,381                   2,669,654                   2,266,286                   2,666,583                   
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 16 124,742                      178,610                      107,255                      99,911                        
รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 368,872,833               354,754,011               369,056,837               355,199,950               
รวมสนิทรัพย์ 474,778,459               456,595,828               473,149,585               455,639,234               

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)

(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)



การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)
ณ  30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

หน้ีสนิและสว่นของทนุ
หน้ีสนิหมนุเวียน
เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 3, 17 58,162,867                 47,259,133                 57,984,963                 47,147,545                 
เงินกูยื้มระยะยาวสว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 9,904,462                   8,242,447                   9,855,221                   8,242,447                   
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19.2 829,004                      717,820                      823,703                      713,635                      
เงินรายได้แผ่นดินคา้งน าสง่คลงั 20 10,288,350                 15,855,024                 10,288,350                 15,855,024                 
เงินรับลว่งหน้าตามสญัญา 1,252,772                   1,143,044                   1,252,772                   1,143,044                   
เจ้าหน้ีเงินรับฝาก 21 367,152                      429,875                      367,152                      429,875                      
หน้ีสนิหมนุเวียนอ่ืน 22 4,022,923                   3,100,838                   4,017,789                   3,097,874                   
รวมหน้ีสนิหมนุเวียน 84,827,530                 76,748,181                 84,589,950                 76,629,444                 
หน้ีสนิไมห่มนุเวียน
เงินกูยื้มระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 109,523,946               99,539,287                 108,692,164               99,196,390                 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 19.2 1,202,975                   1,114,993                   1,186,367                   1,097,502                   
เจ้าหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 20,670                        39,450                        20,670                        39,450                        
ประมาณการหน้ีสนิคดีความ 23 362,911                      369,792                      362,911                      369,792                      
ประมาณการหน้ีสนิสญัญาบริการ 124,751                      89,090                        -                                 -                                 
ภาระผูกพันในการกอ่สร้าง 24 6,586,936                   7,289,743                   6,586,936                   7,289,743                   
รายได้รอการรับรู้ 25 56,247,849                 54,872,413                 56,247,848                 54,872,413                 
เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 23,490,539                 23,290,014                 23,490,568                 23,290,044                 
เงินประกนัการขายและบริการ 1,592,762                   1,554,729                   1,584,725                   1,552,400                   
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17,488,551                 17,879,236                 17,486,073                 17,877,282                 
หน้ีสนิไมห่มนุเวียนอ่ืน 77,806                        34,224                        77,806                        34,224                        
รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวียน 216,719,696               206,072,971               215,736,068               205,619,240               
รวมหน้ีสนิ 301,547,226               282,821,152               300,326,018               282,248,684               

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)

(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)





(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 26 124,667,835         130,023,541          124,586,018         129,977,997            
เงินชดเชยรายได้ 27 2,877,000             3,696,000              2,877,000             3,696,000                
รายไดอ่ื้น 250,014               66,258                   248,751               68,701                     
รวมรายได้ 127,794,849         133,785,799          127,711,769         133,742,698            
ค่าใช้จ่าย
คา่ซื้อไฟฟ้า 109,924,169         107,450,076          109,924,169         107,450,076            
คา่ใชจ่้ายเกี่ยวกบับุคลากร 6,061,855             5,292,937              6,054,842             5,284,921                
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนักงาน 534,293               368,516                 534,119               368,114                   
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 29,671                 28,395                   28,511                 27,555                     
คา่ป้องกนั ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และกอ่สร้าง 1,957,368             1,675,489              1,890,489             1,672,114                
คา่เสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 6,315,783             5,887,130              6,313,647             5,884,728                
คา่ใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินงาน 2,610,016             2,218,510              2,603,256             2,175,210                
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 88,059                 124,211                 88,060                 124,212                   
รวมค่าใช้จ่าย 127,521,214         123,045,264          127,437,093         122,986,930            
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 273,635               10,740,535            274,676               10,755,768              
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 10,298                 20,490                   -                           -                               
รายไดท้างการเงิน 115,984               147,291                 114,512               145,103                   
ต้นทุนทางการเงิน (771,730)              (693,413)                (771,083)              (692,644)                  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (371,813)              10,214,903            (381,895)              10,208,227              
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (433)                     410                        -                           -                               
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (372,246)              10,215,313            (381,895)              10,208,227              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา่เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลคา่
   ดว้ยมูลคา่ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 401                      (131)                       401                      (131)                         
รวมรายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 401                      (131)                       401                      (131)                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 401                      (131)                       401                      (131)                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (371,845)              10,215,182            (381,494)              10,208,096              

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 26 364,223,273         356,475,333          364,055,910         356,326,715            
เงินชดเชยรายได้ 27 8,040,960             11,088,000            8,040,960             11,088,000              
รายไดอ่ื้น 619,759               673,443                 618,326               673,111                   
รวมรายได้ 372,883,992         368,236,776          372,715,196         368,087,826            
ค่าใช้จ่าย
คา่ซื้อไฟฟ้า 322,964,778         321,010,356          322,964,778         321,010,356            
คา่ใชจ่้ายเกี่ยวกบับุคลากร 15,240,539           14,974,621            15,218,657           14,953,801              
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนักงาน 1,272,752             1,105,536              1,272,228             1,104,341                
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 85,586                 82,495                   82,353                 79,916                     
คา่ป้องกนั ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และกอ่สร้าง 5,454,687             4,537,386              5,325,150             4,528,598                
คา่เสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 18,260,651           17,632,128            18,254,570           17,628,899              
คา่ใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินงาน 7,192,628             6,731,863              7,169,050             6,606,320                
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 497,832               884,163                 497,833               884,164                   
รวมค่าใช้จ่าย 370,969,453         366,958,548          370,784,619         366,796,395            
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,914,539             1,278,228              1,930,577             1,291,431                
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 48,164                 60,722                   -                           -                               
รายไดท้างการเงิน 364,421               562,743                 360,095               555,462                   
ต้นทุนทางการเงิน (2,269,815)           (2,006,164)             (2,266,843)           (2,005,314)               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 57,309                 (104,471)                23,829                 (158,421)                  
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (9,940)                  2,467                     -                           -                               
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 47,369                 (102,004)                23,829                 (158,421)                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา่เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลคา่
   ดว้ยมูลคา่ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 664                      (164)                       664                      (164)                         
รวมรายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 664                      (164)                       664                      (164)                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 664                      (164)                       664                      (164)                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 48,033                 (102,168)                24,493                 (158,585)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของทุน
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในตราสารทุน
ที่ก าหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน รวมองค์ประกอบอ่ืน

ทุนรับจากงบประมาณ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ของส่วนของทุน รวมส่วนของทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 4,889,505                     7,722                   166,148,246               (1,700)                               (1,700)                       171,043,773                 
ขาดทุนส าหรับงวด -                                   -                          (102,004)                    -                                        -                                (102,004)                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                   -                          -                                 (164)                                  (164)                          (164)                             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                   -                          (102,004)                    (164)                                  (164)                          (102,168)                      
โอนก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย -                                   2,740                   (2,740)                        -                                        -                                -                                   
ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินน าส่งคลังส าหรับปี 2562 -                                   -                          4,088,350                   -                                        -                                4,088,350                     
รายได้แผ่นดินน าส่งคลังส าหรับงวด -                                   -                          (8,507,643)                 -                                        -                                (8,507,643)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 4,889,505                     10,462                 161,624,209               (1,864)                               (1,864)                       166,522,312                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 4,889,505                     8,348                   168,878,804               (1,981)                               (1,981)                       173,774,676                 
ก าไรส าหรับงวด -                                   -                          47,369                        -                                        -                                47,369                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                   -                          -                                 664                                   664                           664                               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                   -                          47,369                        664                                   664                           48,033                          
โอนก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย -                                   2,020                   (2,020)                        -                                        -                                -                                   
ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินน าส่งคลังส าหรับปี 2563 (หมายเหตุ 20) -                                   -                          4,043,524                   -                                        -                                4,043,524                     
รายได้แผ่นดินน าส่งคลังส าหรับงวด (หมายเหตุ 20) -                                   -                          (4,635,000)                 -                                        -                                (4,635,000)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 4,889,505                     10,368                 168,332,677               (1,317)                               (1,317)                       173,231,233                 

-                               -                      -                             -                            -                               
-                               -                      -                             -                            -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของทุน

ทุนประเดิมและ ก าไรสะสม



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของทนุ (ตอ่)
ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2564

(หนว่ย: พันบาท)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทนุ) จาก

เงินลงทนุในตราสารทนุ
ที่ก าหนดใหวั้ดมลูคา่

ก าไรสะสม ดว้ยมลูคา่ยุติธรรมผ่าน รวมองคป์ระกอบอ่ืน
ทนุรับจากงบประมาณ ยังไมไ่ดจั้ดสรร ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ของสว่นของทนุ รวมสว่นของทนุ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 4,889,505                     165,813,499           (1,700)                               (1,700)                       170,701,304           
ขาดทนุส าหรับงวด -                                    (158,421)                 -                                        -                                (158,421)                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                              (164)                                  (164)                          (164)                        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    (158,421)                 (164)                                  (164)                          (158,585)                 
ปรับปรุงเงินรายไดแ้ผ่นดนิน าสง่คลงัส าหรับป ี2562 -                                    4,088,350               -                                        -                                4,088,350               
เงินรายไดแ้ผ่นดนิน าสง่คลงัส าหรับงวด -                                    (8,507,643)              -                                        -                                (8,507,643)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 4,889,505                     161,235,785           (1,864)                               (1,864)                       166,123,426           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 4,889,505                     168,503,026           (1,981)                               (1,981)                       173,390,550           
ก าไรส าหรับงวด -                                    23,829                    -                                        -                                23,829                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                              664                                   664                           664                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    23,829                    664                                   664                           24,493                    
ปรับปรุงเงินรายไดแ้ผ่นดนิน าสง่คลงัส าหรับป ี2563 (หมายเหตุ 20) -                                    4,043,524               -                                        -                                4,043,524               
เงินรายไดแ้ผ่นดนิน าสง่คลงัส าหรับงวด (หมายเหตุ 20) -                                    (4,635,000)              -                                        -                                (4,635,000)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 4,889,505                     167,935,379           (1,317)                               (1,317)                       172,823,567           

-                                -                          -                            -                          
-                                -                          -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของทนุ

ทนุประเดมิและ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด
ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได้ 57,309             (104,471)         23,829             (158,421)         
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเปน็เงินสดรับ (จ่าย)
   จากกจิกรรมด าเนินงาน
   คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 18,260,651      17,632,128      18,254,570      17,628,899      
   ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 1,062,941        190,549           1,050,573        190,150           
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ -                      5,314               -                      -                      
   ขาดทนุจากการถกูยึดคนืสนิคา้ -                      395                  -                      -                      
   ขาดทนุจากวัสดลุา้สมยัหรือสญูหาย (โอนกลบั) 3,107               (91,625)           1,587               (94,462)           
   เงินสนับสนุนมาตรการรัฐ -                      (3,958,855)      -                      (3,958,855)      
   รายไดร้อการรับรู้ตัดจ่าย (3,535,556)      (3,364,307)      (3,535,556)      (3,364,307)      
   รายไดจ้ากการรับบริจาค (284)                (11,249)           (284)                (11,249)           
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ 736,860           570,762           736,860           570,762           
   ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายพัสดุ 29,997             13,113             29,997             13,113             
   ขาดทนุจากการยกเลกิสญัญาเชา่ 3,923               -                      3,923               -                      
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,272,752        1,105,536        1,272,228        1,104,341        
   คา่ใชจ่้ายจากการประมาณการหน้ีสนิคดคีวาม (โอนกลบั) (6,104)             66,473             (6,104)             66,473             
   ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นทียั่งไมเ่กดิขึน้จริง 23,171             18,616             23,171             18,616             
   สว่นเพ่ิม (ลด) เงินกูตั้ดจ าหน่าย 8,192               (11,126)           8,066               (12,271)           
   รายไดจ้ากการรับเศษวัสดุ (453,601)         (374,041)         (453,601)         (374,041)         
   รายไดจ้ากการใหเ้ชา่หรือใชส้นิทรัพย์อ่ืน ๆ -                      (9,635)             -                      -                      
   รายไดจ้ากสญัญาใหบ้ริการจัดหาแหลง่เงินทนุ -                      (34,927)           -                      -                      
   สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (48,164)           (60,722)           -                      -                      
   รายไดท้างการเงิน (364,421)         (562,743)         (360,095)         (555,462)         
   ต้นทนุทางการเงิน 2,269,815        2,006,164        2,266,843        2,005,314        
ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์
   และหน้ีสนิด าเนินงาน 19,320,588      13,025,349      19,316,007      13,068,600      
สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (5,380,234)      (6,925,537)      (5,258,375)      (6,826,072)      
   พัสดคุงเหลอื 517,649           71,429             516,170           58,260             
   เงินฝากสถาบนัการเงินทีม่วัีตถปุระสงคเ์ฉพาะ 4,277,540        8,589,256        4,277,540        8,589,256        
   ภาษีซือ้ทียั่งไมถ่งึก าหนดช าระ (602,925)         (786,164)         (604,087)         (789,094)         
   เงินจ่ายลว่งหน้าใหผู้้ขาย 59,718             41,664             103,057           48,233             
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (161)                (174,120)         3,156               (160,268)         
   ลกูหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน (14,698)           67,155             20,075             433                  
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน   45,450             (14,760)           (7,344)             (2,193)             
หน้ีสนิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
   เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 7,331,460        3,531,533        7,265,144        3,553,742        
   เงินรับลว่งหน้าตามสญัญา 109,728           376,035           109,728           376,035           
   เจ้าหน้ีเงินรับฝาก (62,723)           157,754           (62,723)           157,754           
   หน้ีสนิหมนุเวียนอ่ืน 922,085           820,968           919,915           820,871           
   เจ้าหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน (19,249)           (21,044)           (19,249)           (21,044)           
   ประมาณการหน้ีสนิสญัญาบริการ 35,661             (73)                  -                      -                      
   ภาระผูกพันในการกอ่สร้าง (702,807)         (1,390,923)      (702,807)         (1,390,923)      
   รายไดร้อการรับรู้ 4,880,952        4,750,927        4,880,952        4,750,927        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ตอ่)
ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
หน้ีสนิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ต่อ
   เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 200,524           (8,094,353)      200,524           (8,094,353)      
   เงินประกนัการขายและบริการ 38,033             225,010           32,325             225,225           
   หน้ีสนิไมห่มนุเวียนอ่ืน 43,582             356                  43,582             356                  
   เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสนิคดคีวาม (777)                -                      (777)                -                      
เงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 30,999,396      14,250,462      31,032,813      14,365,745      
   เงินสดรับจากดอกเบีย้ 351,046           599,660           347,018           590,771           
   จ่ายภาษีเงินได้ -                      (1,822)             -                  -                  
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 31,350,442      14,848,300      31,379,831      14,956,516      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายในเงินลงทนุในสนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียน -                      (1,884,606)      -                      (2,000,000)      
เงินสดรับจากเงินลงทนุในสนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียน -                      3,000,000        -                      3,000,000        
เงินสดจ่ายในเงินลงทนุในสนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียน -                      (200,000)         -                      -                      
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (43,148)           -                      -                      -                      
เงินสดจ่ายในเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                      -                      (844,000)         (560,000)         
เงินสดจ่ายในเงินลงทนุในบริษัทร่วม (677,063)         (86,619)           -                      -                      
เงินปนัผลรับจากบริษัทร่วม 40,549             42,900             -                      -                      
เงินสดจ่ายลว่งหน้าคา่หุน้ในบริษัทร่วมลดลง -                      2,281               -                      -                      
เงินสดจ่ายในงานระหว่างกอ่สร้าง (26,972,227)    (28,183,639)    (26,527,509)    (27,860,227)    
เงินสดจ่ายซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (25,674)           -                      -                      -                      
เงินสดจ่ายซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,463,716)      (1,694,669)      (2,471,961)      (1,693,998)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 56,949             36,712             56,949             36,712             
เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน (61,112)           (136,983)         (60,555)           (136,892)         
ดอกเบีย้จ่ายโอนเขา้งานระหว่างกอ่สร้าง (442,302)         (202,198)         (442,302)         (202,198)         
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (30,587,744)    (29,306,821)    (30,289,378)    (29,416,603)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสัน้ -                      5,000,000        -                      5,000,000        
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 15,538,000      22,344,000      15,000,000      22,000,000      
ช าระคนืเงินกูยื้มระยะยาว (3,924,227)      (10,164,287)    (3,924,227)      (10,164,287)    
จ่ายดอกเบีย้ (2,151,665)      (1,857,385)      (2,149,591)      (1,855,977)      
จ่ายช าระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (556,183)         (620,091)         (552,081)         (617,930)         
จ่ายเงินรายไดแ้ผ่นดนิน าสง่คลงั (6,158,150)      (982,000)         (6,158,150)      (982,000)         
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,747,775        13,720,237      2,215,951        13,379,806      
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 3,510,473        (738,284)         3,306,404        (1,080,281)      
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นงวด 13,509,471      8,286,771        12,185,955      7,322,383        
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด 17,019,944      7,548,487        15,492,359      6,242,102        

-                  -                  
ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเตมิ
รายการทีม่ใิชเ่งินสด
   เจ้าหน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 386,883           510,585           386,883           510,585           
   เจ้าหน้ีจากงานระหว่างกอ่สร้าง 3,121,953        3,868,295        3,121,953        3,868,295        
   โอนงานระหว่างกอ่สร้างเปน็ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 28,748,323      -                      28,748,323      -                      
   โอนงานระหว่างกอ่สร้างเปน็สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน 59,198             -                      59,198             -                      
   โอนงานระหว่างกอ่สร้างเปน็สนิทรัพย์โครงการ 192,515           -                      -                      -                      
   โอนอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเปน็ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 1,515               -                      1,515               -                      
   ซือ้อุปกรณ์ตามสญัญาเชา่ 702,494           -                      699,055           -                      
   ไดรั้บทรัพย์สนิจากการบริจาค 28,865             -                      28,865             -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

1 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภค ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2503 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจัดจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่
ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตจ าหน่าย  74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ 

1.2 หลักเกณฑ์ทางการเงิน 

 ตามนโยบายก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีการ
ลงทุนที่เหมาะสม ภายใต้อัตราผลตอบแทนทางการเงินที่สะท้อนต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก มีการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามการลงทุน และมีหลักการก ากับการด าเนินงาน โดยหาก
การลงทุนจากการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เป็นไปตามแผนการลงทุน กกพ. จะพิจารณาเรียก
คืนรายได้ (Claw back Mechanism) ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ อีกทั้ง กกพ. จะมีการ
พิจารณาเรียกคืน/รับคืนฐานะการเงิน เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด ารงฐานะการเงินตามเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนด  (Return On Investment Capital: ROIC) 

1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยได้ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 
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 ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานส าหรับประชาชน โดยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคที่ส าคัญในระหว่างงวดปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ 

 1.3.1 มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการ
ขนาดเล็ก โดยเร่ิมคืนเงินต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

 1.3.2 มาตรการใช้ไฟฟ้าฟรี ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1.1 บ้านอยู่อาศัย ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วย
แรก ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 ยกเว้นเดือนเมษายน 
2564 และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้
ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 
ยกเว้นเดือนเมษายน 2564 และให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจ าเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2564 

 1.3.3 มาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1.2 และ 1.2 บ้านอยู่อาศัย ตามใบแจ้ง            
ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 ยกเว้นเดือนเมษายน 2564 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของทุนและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุด 
ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  ดังนั้นข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่น า เสนอ
ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับ      
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

1.5 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่         
31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยในระหว่าง
งวด 
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1.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและ         
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบับ  ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือ
ข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย 

2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างการไฟฟ้า          
ส่วนภูมิภาคและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย     
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     
รายได้จากการขายและการให้บริการ - - 2 2 
ค่าก่อสร้างและซ้ือสินทรัพย์ - - 77 - 
ค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินงาน - - 17 37 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     
เงินปันผลรับ 13 16 - - 
ค่าซ้ือไฟฟ้า 109 115 109 115 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย     
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     
รายได้จากการขายและการให้บริการ - - 5 5 
ค่าก่อสร้างและซ้ือสินทรัพย์ - - 237 - 
ค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินงาน - - 44 63 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     
เงินปันผลรับ 41 43 - - 
ค่าซ้ือไฟฟ้า 356 372 356 372 

ยอดคงค้างระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ                             
31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
    บริษัทร่วม 43 - - - 

เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับจ้าง     
    บริษัทย่อย  - - 27 93 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 17)    
บริษัทย่อย  - - 66 21 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่  30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 
2563 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหว่างงวด ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2564 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่ เดเวลอปเม้นท์ จ ากัด - 13 - 13 
บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากัด - 20 - 20 
บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จ ากัด - 10 - 10 
รวม - 43 - 43 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน
และถึงก าหนดช าระภายในปี 2565 หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินอ่ืน โดย
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.83 และ 3.75 ต่อปี  

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น มิได้รวมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ยกเว้นบริษัท พีอีเอ 
เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30 29 28 28 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม  31 30 29 29 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 86 83 82 80 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3 3 3 3 
รวม  89 86 85 83 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

 2563 
30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม  

2563 
เงินสด 99 38 99 38 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 94 3 90 - 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 16,042 12,338 15,303 12,148 
เงินฝากธนาคาร - ประจ า 785 1,130 - - 
รวม 17,020 13,509 15,492 12,186 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 
0.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.55 ต่อปี) 
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5. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 แยกตาม          
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระได้ดังนี้ 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

 2563 
30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

 2563 
ลูกหนี้การค้า     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 33,266 30,925 33,242 30,897 
ค้างช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  8,492 6,975 8,492 6,970 
 3 - 6 เดือน 1,669 1,489 1,667 1,485 
 6 - 12 เดือน 1,752 732 1,749 732 
 มากกว่า 12 เดือน 2,074 1,408 2,073 1,394 
รวม 47,253 41,529 47,223 41,478 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2,863) (1,841) (2,854) (1,832) 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 44,390 39,688 44,369 39,646 

 

ลูกหนี้อื่น     
ลูกหนี้อื่น 1,967 1,651 1,859 1,625 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 89 32 85 30 
ดอกเบี้ยค้างรับ 37 24 36 23 
รายได้ค้างรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 2,199 2,427 2,199 2,428 
รายได้ค้างรับอื่น 228 728 137 695 
รวม 4,520 4,862 4,316 4,801 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (232) (215) (232) (215) 
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 4,288 4,647 4,084 4,586 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 48,678 44,335 48,453 44,232 

 

  



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

8 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน                        
มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 2,056 2,047 
ส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,051 1,051 
ตัดจ าหน่าย (12) (12) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 3,095 3,086 

6. พัสดุคงเหลือ 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พัสดุคงเหลือ - สุทธิ 

 30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

วัสดุส าหรับด าเนินงาน 77 67 - - 77 67 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและ      
     บ ารุงรักษา 468 403 - - 468 403 
วัสดุซ่อมแซม             1,533 1,582 - - 1,533 1,582 
วัสดุรื้อถอนและวัสดุล้าสมัย 409 520 (4) (6) 405 514 
วัสดุรอการปรับปรุง              39 36 (39) (36) - - 
รถยนต์รอการส่งมอบ              6 8 (2) - 4 8 
พัสดุระหว่างทาง 1 11 - - 1 11 
รวม 2,533 2,627 (45) (42) 2,488 2,585 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พัสดุคงเหลือ - สุทธิ 

 30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

วัสดุส าหรับด าเนินงาน 77 67 - - 77 67 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและ      
     บ ารุงรักษา 465 401 - - 465 401 
วัสดุซ่อมแซม             1,533 1,582 - - 1,533 1,582 
วัสดุรื้อถอนและวัสดุล้าสมัย 409 520 (2) (3) 407 517 
วัสดุรอการปรับปรุง              39 36 (39) (36) - - 
พัสดุระหว่างทาง 1 11 - - 1 11 
รวม 2,524 2,617 (41) (39) 2,483 2,578 

ในระหว่างวดปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของพัสดุคงเหลือให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับในเร่ืองวัสดุล้าสมัยและวัสดุสูญหายหรือขาดบัญชีรอการสอบสวน เป็นจ านวน      
109 ล้านบาท (2563: 294 ล้านบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 107 ล้านบาท 2563: 291 ล้านบาท) โดย
แสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าพัสดคุงเหลือเป็นจ านวน 106 ล้านบาท 
(2563: 386 ล้านบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 105 ล้านบาท 2563: 386 ล้านบาท) โดยน าไปหักจาก
มูลค่าของพัสดคุงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด 

7. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
เงินกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า  23,171 23,160 
เงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,850 4,783 
เงินทุนสะสมเพื่อช าระคืนพันธบัตร 1,550 1,427 
เงินกองทุนพิเศษ เคเอฟดับบลิว 218 212 
เงินค้ าประกันกับธนาคาร 3,208 3,444 
เงินสนับสนุนตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานจากส านักงาน 
   นโยบาย และแผนพลังงานและหน่วยงานราชการอ่ืน 1 15 
เงินคืนรายได้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 27 4,262 
รวม 33,025 37,303 
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เงินกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และเงินทุนสะสมเพื่อช าระคืนพันธบัตรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    
เป็นเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ในกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน  

เงินทุนสะสมเพื่อช าระคืนพันธบัตรมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีเงินเพียงพอในการ
ไถ่ถอนพันธบัตรเมื่อครบก าหนด ซึ่งมีการทยอยน าเงินฝากเพื่อส ารองเงินเข้าบัญชีในส่วนที่พันธบัตรจะครบ
ก าหนดช าระภายในระยะเวลา 3 ปี 

เงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เงินกองทุนพิเศษ เคเอฟดับบลิว และเงินสนับสนุนตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานฯ เป็นเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 

เงินค้ าประกันกับธนาคาร - เงินฝากประเภทออมทรัพย์ เป็นเงินที่กันไว้ส าหรับค้ าประกันการกู้เงินจาก
ธนาคารของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องด ารงเงินฝากบัญชีธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ให้มีค่าเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ ากว่า 3,100 ล้านบาท 

เงินคืนรายได้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เป็นเงินฝากธนาคารที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
น าไปใช้จ่ายตามมติของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรียกช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน                       

 

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์     
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 3,295 2,451 100 100 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในบริษัท            
พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนใน
โครงการธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจการให้บริการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าแก่
องค์กรและบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุนในหุ้นสามัญของ          
บริษัทย่อยคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทุน และบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน   
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 3,295 2,451 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ไม่มีเงินปันผลรับจาก      
บริษัทย่อย 

8.2 การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ก. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคร้ังที่ 1/2564 มีมติเห็นชอบ        
เพิ่มทุนให้แก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด บริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

1. อนุมัติเพิ่มทุนจ านวน 10.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 101 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์ ให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ใช้ลงทุนในระบบส่งไฟฟ้าส าหรับ
โรงไฟฟ้าของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี - เอ็มทีพี) จ ากัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายช าระ     
ค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                         
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้น           
ในบริษัทย่อยดังกล่าวยังคงเดิม 

2. อนุมัติเพิ่มทุนจ านวนเงิน 1,150 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ ให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์                             
เนชั่นแนล จ ากัด ใช้ลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน บริษัท เซท              
เอนเนอร์ยี จ ากัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว จ านวน 62.6 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 626 ล้านบาท ตามจ านวนที่เรียกช าระ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 
และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัดได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวยังคงเดิม 

ข. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คร้ังที่ 4/2564 มีมติเห็นชอบ
เพิ่มทุนให้บริษัทย่อย จ านวน 11.7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 117 ล้านบาท โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มเซค พาวเวอร์ จ ากัด (MSEK) ส าหรับด าเนินกิจการพัฒนา
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย ในรูปแบบสัญญาขาย
ไฟฟ้าแบบ Private PPA โดยมีเป้าหมาย 135 MW ในปี 2568 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายช าระค่าหุ้น
ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัดได้           
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้น          
ในบริษัทย่อยดังกล่าวยังคงเดิม 
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9.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

9.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม เป็นรายการที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมลงทุน
โดยบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย 

       (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

สัดส่วนการลงทุนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ราคาทุน 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี 
ส่วนได้เสีย 

ค่าเผื่อด้อยค่าของเงิน
ลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย - 

สุทธ ิ
   30 

กันยายน 
2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31  
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

ถือหุ้นทางอ้อม             
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจาก 

   พลังงานแสงอาทิตย์ 
ไทย 

 
25 25 41.25 41.25 107.1 101.4 - - 107.1 101.4 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย์ 

ไทย 25 25 41.25 41.25 104.6 99.0 - - 104.6 99.0 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย์ 

ไทย 25 25 41.25 41.25 106.1 100.3 - - 106.1 100.3 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย์ 

ไทย 25 25 41.25 41.25 106.5 101.0 - - 106.5 101.0 

บริษัท ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจาก 
   เชื้อเพลงิชีวมวล 

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

บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจาก 
   เชื้อเพลงิชีวมวล 

ไทย 40 50.13 57.8 57.8 56.1 56.6 - - 56.1 56.6 
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       (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

สัดส่วนการลงทุนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ราคาทุน 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี 
ส่วนได้เสีย 

ค่าเผื่อด้อยค่าของเงิน
ลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย - 

สุทธ ิ
   30 

กันยายน 
2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31  
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31       
ธันวาคม 

2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

ถือหุ้นทางอ้อม (ต่อ)             
บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจาก                 

เชื้อเพลิงชีวมวล 
ไทย 40 50.55 61.6 61.6 59.2 59.9 - - 59.2 59.9 

บริษัท พลังงานไทย เสริมสุข จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง        
ก๊าซชีวภาพ 

ไทย 25 25 25.0 25.0 23.9 23.6 - - 23.9 23.6 

บริษัท ไทยดิจิทัล เอนเนอร์ย่ี เดเวลอป
เม้นท์ จ ากัด 

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านดิจิทัลเอนเนอร์ย่ี
แบบครบวงจร 

ไทย 25 25 50.0 50.0 49.4 49.8 - - 49.4 49.8 

บริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด พัฒนาและลงทุนใน
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

ไทย 20 20 646.0 20.0 635.6 18.9 - - 635.6 18.9 

บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี ้
(พระนครศรีอยุธยา) จ ากัด 

ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ไทย 25 25 20.6 8.1 19.4 7.9 - - 19.4 7.9 

บริษัท ซาโล เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

ไทย 25 25 21.3 1.3 20.1 0.7 - - 20.1 0.7 

บริษัท สยาม อิเล็กเทรล จ ากัด พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจระบบ
รางรถไฟฟ้าความเร็วสูง 

ไทย 25 25 3.1 3.1 2.8 3.1 - - 2.8 3.1 

บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ย่ี จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อนร่วม 

ไทย 25 25 25.0 6.4 21.5 5.4 - - 21.5 5.4 

บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท ์เทคโนโลย ี
จ ากัด 

จัดและจ าหน่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์อัจฉริยะ 

ไทย 25 25 1.5 
 
 

1.5 
 
 

1.5 
 
 

1.5 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1.5 
 
 

1.5 
 
 

     1,079.3 402.2 1,316.0 631.3 (2.2) (2.2) 1,313.8  629.1 
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9.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริษัทย่อยของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาครับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จาก 
เงินลงทุนในบรษิัทร่วม เงินปนัผลที่บรษิัทย่อยรบั 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ากัด 5.1 5.8 3.5 4.2 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ากัด 5.1 5.5 3.5 4.1 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากัด 4.5 5.3 2.6 3.3 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากัด 4.2 4.6 2.7 3.7 
บริษทั ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส จ ากัด - - - - 
บริษทั ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากัด (0.3) 0.3 - - 
บริษทั ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จ ากัด (0.3) 0.4 - - 
บริษทั พลังงานไทย เสริมสุข จ ากัด 0.1 (0.4) - - 
บริษทั ไทยดจิิทัล เอนเนอร์ยี ่เดเวลอปเม้นท ์จ ากัด (0.1) 0.1 - - 
บริษทั เซท เอนเนอยี จ ากัด (5.9) - - - 
บริษทั เอ็นคอม เวสท ์ทู เอเนอรจ์ี ้
(พระนครศรีอยุธยา)  
   จ ากัด (0.7) (0.6) - - 
บริษทั ซาโล เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด (0.1) (0.1) - - 
บริษทั สยาม อิเล็กเทรล จ ากัด (0.3) - - - 
บริษทั อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (1.0) (0.1) - - 
บริษทั พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จ ากัด - - - - 

รวม 10.3 20.8 12.3 15.3 
 

 
 
 
 
 

  



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

  15  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จาก 
เงินลงทุนในบรษิัทร่วม เงินปนัผลที่บรษิัทย่อยรบั 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ากัด 17.0 16.8 11.3 11.3 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ากัด 17.1 16.9 11.5 11.5 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากัด 15.1 15.4 9.3 10.1 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากัด 14.0 14.6 8.5 9.9 
บริษทั ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส จ ากัด - - - - 
บริษทั ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากัด (0.5) (0.6) - - 
บริษทั ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จ ากัด (0.7) (0.6) - - 
บริษทั พลังงานไทย เสริมสุข จ ากัด 0.3 (0.1) - - 
บริษทั ไทยดจิิทัล เอนเนอร์ยี ่เดเวลอปเม้นท ์จ ากัด (0.4) 0.1 - - 
บริษทั เซท เอนเนอยี จ ากัด (9.3) (0.4) - - 
บริษทั เอ็นคอม เวสท ์ทู เอเนอรจ์ี ้(พระนครศรีอยุธยา)  
   จ ากัด (1.0) (0.7) - - 
บริษทั ซาโล เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด (0.6) (0.3) - - 
บริษทั สยาม อิเล็กเทรล จ ากัด (0.3) - - - 
บริษทั อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (2.5) (0.1) - - 
บริษทั พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จ ากัด - - - - 

รวม 48.2 61.0 40.6 42.8 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ไม่มีส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

9.3 การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในระหว่างงวดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัท เอ็นคอม เวสท ์ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จ ากัด 

ในระหว่างงวด บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 
โดยบริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิมในอัตรา
หุ้นละ 100 บาท ส าหรับจ านวนหุ้น 0.125 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 12.5 ล้านบาท 
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บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 

ในระหว่างงวด บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยบริษัทย่อยของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิมในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท 
ส าหรับจ านวนหุ้น 2.475 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 18.6 ล้านบาท 

บริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด 

ในระหว่างงวด บริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยบริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิมในอัตราหุ้นละ 100 บาท ส าหรับจ านวนหุ้น 
6.26 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 626 ล้านบาท 

บริษัท ซาโล เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ในระหว่างงวด บริษัท ซาโล เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยบริษัทย่อยของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการลงทุนเดิมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และวันที่                      
15 กรกฎาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 0.29 ล้านยูโร หรือ 10.75 ล้านบาท และจ านวนเงิน 0.25 ล้านยูโร หรือ 
9.25 ล้านบาท ตามล าดับ 

บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากัด และบริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จ ากัด 

ในระหว่างปี 2563 บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากัด และบริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จ ากัด มี
มติเพิ่มทุน ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 50.13 และร้อยละ 50.55 
ตามล าดับ การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวเกิดจากมีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไม่ช าระค่าหุ้นสามัญ 
เน่ืองจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน  

ทั้งนี้ ในระหว่างงวดปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้ช าระเงินค่าหุ้นสามัญครบมูลค่าแล้ว ท าให้สัดส่วน       
การลงทุนในบริษัทร่วมทั้งสองข้างต้นเป็นร้อยละ 40 คงเดิม 

บริษัท ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส จ ากัด 

ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเห็นว่ามีความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท                    
ประชารัฐ ชีวมวล นราธิวาส จ ากัด จึงได้พิจารณาบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว      
ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จ านวน 2.2 ล้านบาท ในก าไรหรือขาดทุน 
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10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

  30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
ถือหุ้นทางอ้อม        
กิจการร่วมค้า พีอีเอ     
   เอ็นคอม ฟ้าชัย 

ติดตั้งและให้บริการ 
   ระบบผลิตไฟฟ้า 
   พลังงาน    
   แสงอาทิตย์ 

25 25 5.5 5.5 5.3 5.3 

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน  (5.5) (5.5) (5.3) (5.3) 
รวม    - - - - 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม เป็นรายการที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จดทะเบียนร่วมทุนในนามกิจการร่วมค้า พีอีเอ เอ็นคอม ฟ้าชัย 
เพื่อติดตั้งและให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 และบันทึกบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสีย 

 ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของบรษิัทย่อยประเมินความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจของกิจการร่วมค้า
ดังกล่าว จึงได้พิจารณารับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย จ านวน 5.3 ล้านบาท ในก าไรหรือขาดทุน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ไม่มีส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทย่อยไม่ได้รับเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นเงินลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
30 กันยายน

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
ตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน     
   บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 2 2 2 2 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่ 
   บริษัทจดทะเบียน     
    บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จ ากัด 241 241 - - 
รวม 243 243 2 2 

เงินลงทุนในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จ ากัด 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยได้ร่วมลงทุนในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จ ากัด เพื่อลงทุนใน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) บริษัทย่อยได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท
ดังกล่าวจ านวน 16.25 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์       
(เอไออี-เอ็มทีพี) จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 241.3 ล้านบาท 
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12. งานระหว่างก่อสร้าง 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
งบลงทุนของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย 

งบที่ได้รับการ
สนับสนุนบางส่วน

จากผู้ใช้ไฟ รวม 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 31,656 5,012 36,668 
โอนเปลี่ยนประเภท (639) 639 - 
ซื้อระหว่างงวด - ราคาทุน 28,102  4,902 33,004 
โอนออก  (23,078)  (5,922)  (29,000) 

 36,041 4,631 40,672 
พัสดุคงเหลือ   11,676 
งานระหว่างท า    2 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   52,350 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
งบลงทุนของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

งบที่ได้รับการ
สนับสนุนบางส่วน

จากผู้ใช้ไฟ รวม 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 31,259 5,012 36,271 
โอนเปลี่ยนประเภท (639) 639 - 
ซื้อระหว่างงวด - ราคาทุน 27,657 4,902 32,559 
โอนออก  (22,885) (5,922)  (28,807) 

 35,392 4,631 40,023 
พัสดุคงเหลือ   11,676 
งานระหว่างท า    2 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   51,701 

พัสดุคงเหลือที่แสดงอยู่ในงานระหว่างก่อสร้าง เป็นพัสดุคงเหลือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดซื้อมาโดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อใช้ในงานโครงการ 
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 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ยืมเงินเป็นการเฉพาะเพื่อการก่อสร้างอาคาร ระบบผลิต และระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ซึ่งเข้าเกณฑ์สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข โดยต้นทุนการกู้ยืมเกิดจากเงินกู้ วัตถุประสงค์เฉพาะ
ดังกล่าว อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมภายในประเทศร้อยละ 0.72277 ถึง 6.53 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.72993 ถึง 6.53 
ต่อปี) โดยดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 2,656 ล้านบาท (2563: 
2,139 ล้านบาท) รับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างจ านวน 442 ล้านบาท (2563: 202 ล้านบาท) และรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน จ านวน 2,214 ล้านบาท (2563: 1,937 ล้านบาท) 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2564 สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 501 501 
ซื้อระหว่างงวด - ราคาทุน 26 - 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์  (1) (1) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด (13) (13)  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 513 487 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 5 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามล าดับ (2563: 4 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท 
ตามล าดับ) มูลค่าที่ดินที่ให้เช่า มีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 42 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 
43 ล้านบาท) 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 296,293 296,285 
ซื้อระหว่างงวด - ราคาทุน 2,493  2,501 
ได้มาจากการรับบริจาค 29 29 
รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้าง  28,748 28,748 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์  1 1 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
   ณ วันที่จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย 

 
(793) 

 
(793) 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด (17,405) (17,403) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  309,366 309,368 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สรุป
ได้ดังนี ้

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน       
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 2,670 2,667 
ซื้อระหว่างงวด - ราคาทุน 61 61 
รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้าง  59 59 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวด (521) (521) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 2,269 2,266 
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16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

 2563 
30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม  

2563 
ลูกหนี้พนักงาน 80 76 80 76 
รายจ่ายรอตัดบัญชี 24 21 24 21 
เงินประกันและเงินมัดจ าจ่าย 4 2 2 2 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 16 24 - - 
ลูกหนี้กรมสรรพากร - 55 - - 
เงินกองทุนสงเคราะห ์
   ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 

    

   - เงินฝากออมทรัพย์ 1 1 1 1 
รวม 125 179 107 100 

17.    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 50,597 42,241 50,517 42,140 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3) - - 49 20 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,001 1,522 1,993 1,516 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย  869 807 869 807 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3) - - 16 - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกีย่วข้องกัน 3,985 2,419 3,829 2,394 
รายได้รับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
    (หมายเหตุ 3) - - 1 1 
รายได้รับล่วงหน้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 711 270 711 270 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 58,163 47,259 57,985 47,148 
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18. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
เงินกู้ยืมระยะยาวภายในประเทศ     
   กระทรวงการคลัง 135 133 135 133 
   พันธบัตร 115,315 104,197 115,315 104,197 
   สถาบันการเงิน 3,881 3,343 3,000 3,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวต่างประเทศ     
   สถาบันการเงิน 97 109 97 109 
รวม 119,428 107,782 118,547 107,439 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  (9,904) (8,243) (9,855) (8,243) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง 
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 109,524 99,539 108,692 99,196 

 รายการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ขาดทุนจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่ 

 
1 มกราคม 

2564 
เพิ่มขึ้น   

ระหว่างงวด 
ลดลง       

ระหว่างงวด 
ที่ยังไม่                
เกิดขึ้นจริง 

ส่วนเพิ่ม (ลด)      
ตัดจ าหน่าย 

30 กันยายน 
2564 

เงินกู้ยืมระยะยาวภายในประเทศ      
   กระทรวงการคลัง 133 - (16) 17 1 135 
   พันธบัตร 104,197 15,000 (3,890) - 8 115,315 
   สถาบันการเงิน 3,343 538 - - - 3,881 
เงินกู้ยืมระยะยาวต่างประเทศ       
   สถาบันการเงิน 109 - (18) 6 - 97 

รวม 107,782 15,538 (3,924) 23 9 119,428 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ขาดทุนจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่ 

 
1 มกราคม 

2564 
เพิ่มขึ้น   

ระหว่างงวด 
ลดลง       

ระหว่างงวด 
ที่ยังไม่               

เกิดขึ้นจริง 
ส่วนเพิ่ม (ลด)       
ตัดจ าหน่าย 

30 กันยายน 
2564 

เงินกู้ยืมระยะยาวภายในประเทศ      
   กระทรวงการคลัง 133 - (16) 17 1 135 
   พันธบัตร 104,197 15,000 (3,890) - 8 115,315 
   สถาบันการเงิน 3,000 - - - - 3,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวต่างประเทศ       
   สถาบันการเงิน 109 - (18) 6 - 97 

รวม 107,439 15,000 (3,924) 23 9 118,547 

ในระหว่างงวดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกจ าหน่ายพันธบัตร กฟภ. พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้ 

คร้ังที่ วงเงิน วันทีอ่อก วันที่ครบก าหนด 
อัตรา
ดอกเบี้ย 

เงื่อนไขการจ่าย
ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท)   (ร้อยละ)  
คร้ังที่ 4 5,000 24 กุมภาพันธ์ 2564 24 กุมภาพันธ์ 2569 1.33 ทุก 6 เดือน 
คร้ังที่ 5 1,000 29 กรกฎาคม 2564 29 กรกฎาคม 2574 2.26 ทุก 6 เดือน 
คร้ังที่ 6 9,000 29 กรกฎาคม 2564 29 มกราคม 2580 2.85 ทุก 6 เดือน 

ต่อมาภายหลังรอบระยะเวลารายงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกจ าหน่ายพันธบัตร กฟภ. พ.ศ. 2565 สรุปได้
ดังนี ้

คร้ังที่ วงเงิน วันที่ออก วันที่ครบก าหนด 
อัตรา
ดอกเบี้ย 

เงื่อนไขการจ่าย
ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท)   (ร้อยละ)  
คร้ังที่ 1 5,000 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2570 1.80 ทุก 6 เดือน 
คร้ังที่ 2 3,000 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2576 3.07 ทุก 6 เดือน 
คร้ังที่ 3 5,000 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2584 3.67 ทุก 6 เดือน 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่างประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ค้ าประกันโดย
กระทรวงการคลัง  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศของบริษัทย่อยค้ าประกันโดยสินทรัพย์โครงการ
จ าหน่ายและติดตั้งให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งแสดงเป็นลูกหนี้ไม่
หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดบางประการตามที่
ระบุไว้สัญญาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ก าหนดไว้สัญญา 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน 268                
ล้านบาท (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: ไม่มี) (31 ธันวาคม 2563: 806 ล้านบาท (เฉพาะการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค: ไม่มี)) 

19. สัญญาเช่า  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยท าสัญญาเช่าสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอ่ืน ๆ 
เพื่อใช้ในการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี 

19.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สรุป
ได้ดังนี ้

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 1,640 1,619 
ซื้อระหว่างงวด - ราคาทุน 702 699 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (4) (4) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด (530) (526) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 1,808 1,788 

19.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 2,144 1,969 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ่าย (112) (136) 
รวม 2,032 1,833 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (829) (718) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,203 1,115 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 2,120 1,944 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ่าย (110) (133) 
รวม 2,010 1,811 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (824) (713) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,186 1,098 

20. เงินรายได้แผ่นดินค้างน าส่งคลัง 

กระทรวงการคลังก าหนดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ใน
อัตราร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายส ารองโบนัส หรือตามจ านวนเงินน าส่งที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ในระหว่างงวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งส ารองเงินรายได้แผ่นดินตามจ านวนเงินน าส่งที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าส่งเงินรายได้
แผ่นดินปี 2563 จ านวน 7,300 ล้านบาท โดยในระหว่างงวด กฟภ. น าส่งรายได้แผ่นดินแล้วจ านวน 6,158 
ล้านบาท และจะน าส่งส่วนที่เหลือภายในวันที่  22 ตุลาคม 2564 ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงปรับลด
ประมาณการเงินรายได้แผ่นดินที่เคยประมาณการไว้จ านวน 4,044 ล้านบาท 

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินรายได้แผ่นดินค้างน าส่งคลังส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 
งบการเงินรวมและ        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 15,855 
ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง ปี 2563 (4,044) 
ตั้งส ารองเงินรายได้แผ่นดิน 4,635 
น าส่งรายได้แผ่นดินระหว่างงวด (6,158) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 10,288 
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21. เจ้าหนี้เงินรับฝาก 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
เงินประกันการใช้ไฟฟ้ารอจ่ายคืน 148 158 
เจ้าหนี้เงินรับฝากอ่ืน ๆ 219 272 
รวมเจ้าหน้ีเงินรับฝาก 367 430 

22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 กันยายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

เงินประกันและเงินมัดจ า 799 283 794 283 
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก าหนด 3,075 2,700 3,074 2,697 
บัญชีรอโอน 149 118 150 118 
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,023 3,101 4,018 3,098 

23. ประมาณการหนี้สินคดีความ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 
งบการเงินรวมและ                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 370 
เพิ่มขึ้น 20 
ลดลง (27) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 363 

ประมาณการหนี้สินคดีความ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคดีที่ถูกฟ้อง
เรียกร้องค่าเสียหาย และได้ประเมินสถานะของคดีดังกล่าวแล้วคาดว่าจะต้องรับภาระหนี้สินรวมจ านวน        
72 คด ี(31 ธันวาคม 2563: 74 คด)ี 
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24. ภาระผูกพันในการก่อสร้าง   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีภาระผูกพันในการก่อสร้างจ านวน 
6,587 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 7,290 ล้านบาท) เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับช าระเงินค่าจ้าง
ก่อสร้างขยายเขตจ าหน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือสมทบบางส่วน โดย
ทรัพย์สินเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

25. รายได้รอการรับรู้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง 54,412 52,982 
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์รอรับรู้ 1,190 1,253 
รายได้ค่าเช่ารอการรับรู้ 326 337 
รายได้งานบริการรอรับรู้ 135 134 
รายได้ค่าจัดการพลังงานรอรับรู้ 4 4 
รายได้จากการรับบริจาครอรับรู้ 181 162 
รวมรายได้รอการรับรู้ 56,248 54,872 

26. รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า   

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 121,208 126,828 121,208 126,828 
รายได้ค่าบริการก่อสร้าง 993 961 993 961 
รายได้ค่าบริการ 2,467 2,235 2,385 2,189 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 124,668 130,024 124,586 129,978 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 811 761 728 714 
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 123,857 129,263 123,858 129,264 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 124,668 130,024 124,586 129,978 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 353,979 346,417 353,979 346,417 
รายได้ค่าบริการก่อสร้าง 2,835 2,461 2,835 2,461 
รายได้ค่าบริการ 7,409 7,597 7,242 7,449 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 364,223 356,475 364,056 356,327 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 2,259 2,594 2,087 2,441 
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 361,964 353,881 361,969 353,886 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 364,223 356,475 364,056 356,327 
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การกระทบยอดระหว่างรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้ากับข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานที่เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 28 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 124,668 130,024 124,586 129,978 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 96 39 - - 
 124,764 130,063 124,586 129,978 
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน (96) (39) - - 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 124,668 130,024 124,586 129,978 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 364,223 356,475 364,056 356,327 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 286 68 - - 
 364,509 356,543 364,056 356,327 
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน (286) (68) - - 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 364,223 356,475 364,056 356,327 
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การช่วยเหลือและสนับสนุนตามมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้  ในคราวประชุมคร้ังที่ 17/2564 และ
คร้ังที่ 18/2564 เพื่อพิจารณามาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่  (ด้านไฟฟ้าและด้านประปา) ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยเงินสนับสนุนจากแหล่งเงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับกรอบวงเงิน 3,390 ล้านบาท 
โดยได้รับเงินจ านวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 
29/2564 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับกรอบวงเงิน 6,154 ล้านบาท โดยได้รับเงินจ านวนดังกล่าว แล้ว
เมื่อวันที ่28 กันยายน 2564 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ใน
คราวประชุมคร้ังที่ 13/2564 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับกรอบวงเงิน 10,293 ล้านบาท 

27.  เงินชดเชยรายได้ 

การน าส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) และมาตรา 97 วรรคสอง ส าหรับชดเชย
รายได้ระหว่างการไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า           
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และส่งเสริมนโยบายในการกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค โดยให้การไฟฟ้านครหลวงน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) และ     
มาตรา 97 วรรคสองเป็นรายเดือน โดยค านวณจากจ านวนเงินรวมทั้งปี 11,508 ล้านบาท หรือเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับ 959 ล้านบาทต่อเดือนตามค าสั่งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่ 4/2564 สั่ง ณ วันที่                           
22 มกราคม 2564 (2563: โดยค านวณจากจ านวนเงินรวมทั้งปี 14,784 ล้านบาท หรือเป็นจ านวนเงินเท่ากับ 
1,232 ล้านบาทต่อเดือน ตามค าสั่งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่ 22/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563) และให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามาตรา 97(1) และมาตรา 97 วรรค
สอง ได้เท่ากับจ านวนเงินที่การไฟฟ้านครหลวงได้น าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละเดือน ส าหรับงวด
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ยอดทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเร่ือง
ดังกล่าวมีจ านวน 8,631 ล้านบาท (2563: 11,088 ล้านบาท) 
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เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบผลการค านวณฐานะ
การเงิน (ค่าจริงเบื้องต้น) ปี 2563 โดยในการค านวณภาระผูกพันในการรับคืนส่วนต่าง ได้ก าหนดให้น าเงิน
คืนรายได้ค้างรับปี 2562 จ านวน 590 ล้านบาทมาสุทธิกับผลการค านวณฐานะการเงิน ดังนั้นการไฟฟ้า      
ส่วนภูมิภาคจึงบันทึกลดรายได้เงินชดเชยด้วยจ านวนเงินดังกล่าว 

28. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วย
ธุรกิจตามภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 5 ส่วนงาน ดังนี้  

 ภาคเหนือ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ภาคกลาง 

 ภาคใต้ 

 ส านักงานใหญ ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยได้รวมส่วนงานด าเนินงานซึ่งส่วนงานด าเนินงานดังกล่าวมีลักษณะ
เชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันและมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะอ่ืน  ๆ ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์
รวมและหนี้สินรวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
และสินทรัพย์รวมในงบการเงิน 

การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
ส าหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

ข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่ายและก าไรขาดทุน และสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมของส่วนงานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้ 
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 สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมจ าแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  

       (หน่วย: ล้านบาท) 
 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ส านักงานใหญ่ รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม 

 30 
กันยายน 

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31    
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31    
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31    
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

30 
กันยายน 

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

สินทรัพย์               
       ลูกหนี้การค้า 7,005 6,136 7,567 6,803 22,245 20,527 7,829 7,367 4,098 3,523 (66) (21) 48,678 44,335 
       สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 767 501 657 493 1,007 692 779 662 54,047 55,253 (30) (94) 57,227 57,507 
       ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 66,843 64,511 69,184 64,430 98,979 95,707 69,102 66,900 5,269 4,745 (11) - 309,366 296,293 
       สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,523 8,257 12,846 13,510 15,413 13,840 10,730 10,904 15,056 14,172 (3,061) (2,222) 59,507 58,461 

       รวมสินทรัพย ์ 83,138 79,405 90,254 85,236 137,644 130,766 88,440 85,833 78,470 77,693 (3,168) (2,337) 474,778 456,596 

หนี้สินและส่วนของทุน               
       หนี้สินหมุนเวียน 66,936 59,932 79,044 69,739 (274,858) (263,921) 32,773 27,813 171,124 175,057 (96) (115) 74,923 68,505 
       เงินกู้ระยะยาว - - - - - - - - 119,428 107,782 - - 119,428 107,782 
       หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,824 18,733 25,325 25,340 38,424 37,824 19,968 20,206 4,655 4,431 - - 107,196 106,534 

       รวมหนี้สิน 85,760 78,665 104,369 95,079 (236,434) (226,097) 52,741 48,019 295,207 287,270 (96) (115) 301,547 282,821 
       ส่วนของทุน (2,622) 740 (14,115) (9,843) 374,078 356,863 35,699 37,814 (216,737) (209,577) (3,072) (2,222) 173,231 173,775 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 83,138 79,405 90,254 85,236 137,644 130,766 88,440 85,833 78,470 77,693 (3,168) (2,337) 474,778 456,596 
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ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 
       (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ส านักงานใหญ่ ตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ               
       รายได้จากการขายและบริการ 19,325 20,948 22,022 23,617 62,960 63,995 20,175 21,277 282 225 (96) (39) 124,668 130,023 
       เงินชดเชยรายได้ 437 572 511 636 1,477 1,887 452 601 -    -    -    -    2,877 3,696 
       รายได้อื่น 11 34 18 36 55 58 37 45 142 (91) (13) (16) 250 66 

       รวมรายได้ 19,773 21,554 22,551 24,289 64,492 65,940 20,664 21,923 424 134 (109) (55) 127,795 133,785 

       ค่าซื้อไฟฟา้ 17,421 17,229 20,139 19,517 54,534 53,104 17,830 17,600 -    -    -    -    109,924 107,450 
       ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,172 1,028 1,384 1,211 1,424 1,211 1,073 944 1,010 900 (1) (1) 6,062 5,293 
       ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของ  
            พนักงาน 104 72 124 84 127 88 99 69 81 56 - - 535 369 
       ค่าตอบแทนผู้บริหาร 2 1 1 1 1 2 1 1 24 23 - - 29 28 
       ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบ ารุงรักษา   
            และก่อสร้าง 311 267 354 288 502 465 410 363 423 292 (42) - 1,958 1,675 
       ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 1,298 1,210 1,362 1,252 1,886 1,750 1,393 1,317 377 358 - - 6,316 5,887 
       ค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินงาน 513 456 567 487 656 363 554 499 369 452 (49) (38) 2,610 2,219 
       ค่าใช้จ่ายอื่น 11 16 (6) 22 23 28 52 81 7 (23) - - 87 124 

       รวมค่าใช้จ่าย 20,832 20,279 23,925 22,862 59,153 57,011 21,412 20,874 2,291 2,058 (92) (39) 127,521 123,045 

               
       ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 
           บริษัทร่วม -    -    -    -    -    -    -    -    - -    10 21 10 21 
       รายได้ทางการเงิน 6 2 4 2 15 7 7 6 84 131 -    - 116 148 
       ต้นทุนทางการเงิน (4) (5) (3) (4) (4) (5) (4) (5) (757) (675) -    - (772) (694) 

       ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,057) 1,272 (1,373) 1,425 5,350 8,931 (745) 1,050 (2,540) (2,468) (7) 5 (372) 10,215 
       ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -    -    -    -    - - - - (1) - - - (1) - 

       ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (1,057) 1,272 (1,373) 1,425 5,350 8,931 (745) 1,050 (2,541) (2,468) (7) 5 (373) 10,215 
       ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -    -    -    -    - - - - 1 -    - - 1 - 

       ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (1,057) 1,272 (1,373) 1,425 5,350 8,931 (745) 1,050 (2,540) (2,468) (7) 5 (372) 10,215 
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       (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ส านักงานใหญ่ ตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ               
       รายได้จากการขายและบริการ 54,956 54,307 61,999 59,973 187,933 182,020 58,777 59,684 844 559 (286) (68) 364,223 356,475 
       เงินชดเชยรายได้ 1,206 1,697 1,392 1,893 4,160 5,653 1,283 1,845 -    - -    - 8,041 11,088 
       รายได้อื่น 53 82 89 87 176 273 120 114 223 160 (41) (43) 620 673 

       รวมรายได้ 56,215 56,086 63,480 61,953 192,269 187,946 60,180 61,643 1,067 719 (327) (111) 372,884 368,236 

       ค่าซื้อไฟฟา้ 50,459 50,999 57,672 57,029 162,386 158,750 52,448 54,232     -    - -    - 322,965 321,010 
       ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 2,926 2,921 3,408 3,392 3,571 3,449 2,733 2,657 2,606 2,560 (4) (4) 15,240 14,975 
       ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของ  
            พนักงาน 247 215 293 253 305 265 235 204 193 169 -    - 1,273 1,106 
       ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 4 4 4 4 4 4 4 69 66 -    - 85 82 
       ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบ ารุงรักษา   
            และก่อสร้าง 846 673 947 776 1,369 1,283 1,108 945 1,312 860 (127) - 5,455 4,537 
       ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 3,761 3,624 3,966 3,778 5,405 5,187 4,065 3,953 1,064 1,090 -    - 18,261 17,632 
       ค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินงาน 1,312 1,193 1,460 1,428 1,871 1,469 1,492 1,338 1,200 1,368 (142) (64) 7,193 6,732 
       ค่าใช้จ่ายอื่น 22 28 4 64 168 68 216 147 87 577 -    - 497 884 

       รวมค่าใช้จ่าย 59,577 59,657 67,754 66,724 175,079 170,475 62,301 63,480 6,531 6,690 (273) (68) 370,969 366,958 

               
       ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 
           บริษัทร่วม -    - -    -    -    -    -    -    -    -    48 61 48 61 
       รายได้ทางการเงิน 12 9 10 7 38 27 19 10 285 510 -    - 364 563 
       ต้นทุนทางการเงิน (11) (14) (9) (11) (13) (16) (12) (17) (2,225) (1,948) -    - (2,270) (2,006) 

       ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (3,361) (3,576) (4,273) (4,775) 17,215 17,482 (2,114) (1,844) (7,404) (7,409) (6) 18    57 (104) 
       รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ -    -    -    -    -    -    -    - (10) 2 -    - (10) 2 

       ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (3,361) (3,576) (4,273) (4,775) 17,215 17,482 (2,114) (1,844) (7,414) (7,407) (6) 18    47 (102) 
       ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -    -    -    -    -    -    -    - 1 -    -    - 1 -    

       ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (3,361) (3,576) (4,273) (4,775) 17,215 17,482 (2,114) (1,844) (7,413) (7,407) (6) 18 48 (102) 
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับรายจ่ายซื้อ
พัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้างเป็นจ านวนเงิน 4,066 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 3,361 ล้านบาท)  

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีค่าเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและยานพาหนะที่
ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งยังไม่เร่ิมมีผล ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
30 กันยายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 44 43 44 42 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 37 58 37 59 

29.3  ภาระผูกพันตามสัญญาบริการ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ปรึกษาเพื่อสอบทานวิเคราะห์ด้านบัญชี เพื่อ
ศึกษาความเหมาะสมการเข้าซื้อกิจการที่ต้องช าระตามสัญญาคงเหลือ 2.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 4.3 ล้าน
บาท) และภาระผูกพันตามสัญญาที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเอกสาร ควบคุมงาน และบริหารสัญญางานก่อสร้าง
สายส่งระบบ 115 เควี เชื่อมโยงสถานีไฟฟ้า BPAM กับ สถานีไฟฟ้า GSPP 1 ที่ต้องช าระตามสัญญาคงเหลือ 
0.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: ไม่มี) 

29.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาวท่ีส าคัญ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด       
เล็กมาก จ านวน 947 สัญญา (31 ธันวาคม 2563: 942 สัญญา)  ทั้งนี้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาดังกล่าว การรับซื้อไฟฟ้าประกอบด้วยค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าและหักค่าด าเนินการร้อยละ 2 (ถ้ามี) โดยราคารับซื้อจะ
แตกต่างกันไปตามปริมาณขายตามสัญญาและประเภทของเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากท าสัญญากับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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29.5 ภาระผูกพันเงินน าส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 97(4) และ 97(5) (พ.ร.บ.) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคต้องน าเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความ
ตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยจ านวนเงินที่น าส่งมีพื้นฐานการค านวณจากหน่วยจ าหน่ายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละเดือนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุใน พ.ร.บ. 
ดังกล่าว ทั้งนี้ในระหว่างงวดปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บันทึกรายจ่ายดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนเป็น
จ านวนเงิน 719 ล้านบาท (2563: 700 ล้านบาท) 

29.6   คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคดีที่ถูกฟ้องร้องจ านวน 314 คดี โดยมีทุนทรัพย์ตามค าฟ้อง
รวมจ านวน 12,187 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าผลของคดี
ดังกล่าวจะไม่เกิดผลเสียหายที่มีสาระส าคัญ โดยมีคดีที่อาจมีผลเสียหายที่อาจต้องช าระต่ ากว่าทุนทรัพย์จ านวน 
45 คด ี

 สรุปคดีฟ้องร้องได้ดังนี้ 

1. คดีที่ผู้เสียหายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้ือถอนทรัพย์สินหรือด าเนินการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จจ านวน               
52 คดี จ านวนเงินเรียกร้อง 27 ล้านบาท 

2. คดีที่ผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการจ้างแรงงานและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานจ านวน 56 คด ีจ านวนเงินเรียกร้อง 1,180 ล้านบาท 

3. คดีที่ผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีผู้อ่ืนหรือโจทก์ได้รับความเสียหายจาก
ทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 72 คด ีจ านวนเงินเรียกร้อง 258 ล้านบาท 

4. คดีที่ผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีผิดสัญญาซื้อขายและคดีละเมิดจ านวน 107 
คดี จ านวนเงินเรียกร้อง 10,359 ล้านบาท 

30. เครื่องมือทางการเงิน 

30.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น
หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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30.2 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภท
ของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และ
หนี้สิน    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 30 กันยายน 2564 

 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท            
   จดทะเบียน 2 - - 2 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท                      
   ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - - 241 241 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 30 กันยายน 2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท 
   จดทะเบียน 2 - - 2 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 31 ธันวาคม 2563 

 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท 
   จดทะเบียน 2 - - 2 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท 
   ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - - 241 241 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 31 ธันวาคม 2563 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท 
   จดทะเบียน 2 - - 2 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 
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ก)    เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แสดงมูลค่ายุติธรรม         
ซึ่งอ้างอิงจากแบบจ าลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน กิจการไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

31.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

1.    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 บริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายช าระค่าหุ้นของบริษัท ไทย เอ็นคอม 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียน 1,000 หุ้น ราคา
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทย่อยจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นสามัญที่
ออกและจ าหน่ายแล้ว โดยประกอบธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน และการจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจการ
ตั้งศูนย์ข้อมูล และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จ านวนหุ้น 250 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 25,000 บาท  

2.    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 บริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ านวนหุ้น 249,750 
หุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของราคามูลค่าที่ตราไว้ที่หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทย่อยได้ช าระค่าหุ้น     
เพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 6,243,750 บาทแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2564 

3.    เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัท ซาโล เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
ของจ านวนหุ้น 185,000 หุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของราคามูลค่าที่ตราไว้ที่หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
บริษัทย่อยได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 9,250,000 
บาทแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

4. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ที่     
จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียน 100,000 หุ้น ราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย
บริษัทย่อยจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้ว โดยประกอบ
ธุรกิจติดตั้งโซล่าเซลล์ภาคประชาชนและภาคธุรกิจรายย่อย และจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานระบบ      
โซล่าเซลล์ได้เรียกช าระค่าหุ้นจากบริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวนหุ้น 25,000 หุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท 
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32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้  

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามที่จัด

ประเภทใหม ่
ตามยอด 
ยกมาเดิม 

ตามที่จัด
ประเภทใหม ่

ตามยอด 
ยกมาเดิม 

งบแสดงฐานะการเงิน     
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียน - 1,561 - 1,561 
ลูกหนี้การค้า - 36,990,141 - 36,950,588 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 1,290,564 - 1,258,766 
รายได้ค้างรับ - 3,178,959 - 3,145,266 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ 44,335,018 - 44,231,977 - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 83,722 79,384 65,908 65,915 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 50,000 - - - 
สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื่น 242,811 241,250 1,561 - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 178,610 228,610 99,911 99,911 
เจ้าหนี้การค้า - 39,168,401 - 39,168,401 
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - 4,682,054 - 4,596,565 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 2,419,603 - 2,394,692 
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย - 807,468 - 807,468 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 47,259,133 - 47,147,545 - 
เงินกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 8,242,447 8,244,438 8,242,447 8,244,438 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 3,100,838 403,024 3,097,874 400,943 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งป ี 99,539,287 99,537,296 99,196,390 99,194,399 

เงินประกันการขายและบริการ 1,554,729 1,554,458 1,552,400 1,552,400 

ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 168,878,804 174,334,402 168,503,026 173,960,058 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของทนุ (1,981) (5,457,579) (1,981) (5,459,013) 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามที่จัด

ประเภทใหม ่
ตามยอด 
ยกมาเดิม 

ตามที่จัด
ประเภทใหม ่

ตามยอด 
ยกมาเดิม 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม     
รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 130,023,541 130,107,671 129,977,997 130,062,128 
รายได้อื่น 66,258 129,419 68,701 129,673 
รายได้ทางการเงิน 147,291 - 145,103 - 

 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามที่จัด

ประเภทใหม ่
ตามยอด 
ยกมาเดิม 

ตามที่จัด
ประเภทใหม ่

ตามยอด 
ยกมาเดิม 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม     
รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 356,475,333 356,803,996 356,326,715 356,655,378 
รายได้อื่น 673,443 907,523 673,111 899,910 
รายได้ทางการเงิน 562,743 - 555,462 - 
งบกระแสเงนิสด     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด - (102,004) - (158,421) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (104,471) - (158,421) - 
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็น
เงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,632,128 17,814,567 17,628,899 17,811,339 
เงินโบนัสพนักงานและกรรมการ - (1,008) - (1,008) 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ - 257,945 - 257,945 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์ 

 
570,762 

 
- 

 
570,762 

 
- 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายพัสดุ - 13,113 - 13,113 
ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายพัสด ุ 13,113 - 13,113 - 
รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการด าเนนิงาน - (12,271) - (12,271) 
ส่วนเพิ่ม (ลด) เงินกู้ตดัจ าหน่าย (11,126) - (12,271) - 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามที่จัด

ประเภทใหม ่
ตามยอด 
ยกมาเดิม 

ตามที่จัด
ประเภทใหม ่

ตามยอด 
ยกมาเดิม 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)     

รายได้จากการรับเศษวัสด ุ (374,041) (61,224) (374,041) (61,224) 
รายได้จากภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - (2,467) - - 
ดอกเบี้ยรบั - (560,674) - (555,462) 
รายได้ทางการเงิน (562,743) - (555,462) - 

สินทรัพย์ด าเนนิงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     
 ลูกหนี้การค้า - (5,985,189) - (5,978,540) 
 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - (429,254) - (429,531) 
 รายได้ค้างรับ - 26,643 - 92,780 
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ (6,925,537) - (6,826,072) - 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (174,120) (186,670) (160,268) (175,048) 
 ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 67,155 60,945 433 22,195 
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)     
 เจ้าหนี้การค้า - 5,900,378 - 5,900,378 
 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - (381,653) - (347,899) 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 1,382,869 - 1,371,360 
 เงินสดจ่ายโบนัส - (1,606,131) - (1,606,131) 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 3,531,533 - 3,553,742 - 
 หนี้สินหมนุเวียนอื่น 820,968 424,449 820,871 424,384 
 เงินกองทุนสงเคราะหผ์ู้ปฏิบัตงิาน - 356 - 356 
 หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น 356 - 356 - 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน - (1,884,235) - (1,884,235) 

เงินสดรบัจากดอกเบี้ย 599,660 597,591 590,771 590,771 
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในสินทรพัย์ทางการเงิน
หมุนเวียน 

 
(1,884,606) 

 
- 

 
(2,000,000) 

 
- 

เงินสดรบัจากเงนิลงทนุในสินทรพัย์ทางการเงิน
หมุนเวียน 

 
3,000,000 

 
1,115,394 

 
3,000,000 

 
1,000,000 

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง (28,183,639) (28,366,078) (27,860,227) (28,042,666) 

 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของทุนตามที่ได้รายงานไว้ 

  


