
บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(สอบทานแล้ว) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการของบรษิทั ท่าฉาง กรนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ท่าฉาง กรนี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั  (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ท่าฉาง กรนี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั  (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ 
รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูล
ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการร ะหว่างกาลดงักล่าวจาก 
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้  
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
วรรณวิมล  ปรีชาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9548  
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

สอบทานแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 145,142,214 54,473,627 78,420,902 34,742,598

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 6 182,363,595 207,473,956 57,876,147 71,039,726

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.4 14,846,169 14,521,132 164,398,890 34,466,656

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16.5 - - 12,000,000 24,000,000

เชอืเพลงิและวสัดุสํารองคลงั 113,244,744 114,129,244 90,957,173 107,255,633

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 8,855,927 8,457,509 1,881,897 2,716,268

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 464,452,649 399,055,468 405,535,009 274,220,881

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทใีชเ้ป็นหลกัประกนั 7 73,786,641 73,764,616 - -

ตน้ทนุสญัญาทรีบัรูเ้ป็นสนิทรพัย ์สุทธิ 8 106,209,013 105,952,727 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.5 - - 362,288,735 391,588,735

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 9 - - 438,080,971 425,879,971

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าทดีนิ 6,200,000 6,200,000 - -

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ สุทธิ 10.1 1,957,776,581 1,986,427,521 616,255,097 625,276,347

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 11 65,629,947 61,975,230 25,041,646 20,818,753

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 10.2 31,467,596 31,911,256 3,376,092 3,445,599

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน 58,771,650 58,328,018 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ีสุทธิ 3,314,497 3,392,625 2,148,197 2,202,352

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 21,893,818 21,112,139 21,841,112 20,729,591

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,325,049,743 2,349,064,132 1,469,031,850 1,489,941,348

รวมสินทรพัย์ 2,789,502,392 2,748,119,600 1,874,566,859 1,764,162,229

กรรมการ  ……………………………………………………………….

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

สอบทานแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 8,000,000 - - -

เจา้หนีการคา้ 18,039,239 12,383,100 8,069,712 4,094,139

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.4 384,903,060 9,059,890 376,153,374 2,955,248

เจา้หนีค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 39,293,248 50,887,537 1,184,871 1,804,690

เงนิประกนัผลงานค่าก่อสรา้ง 1,742,294 1,957,294 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี สุทธิ 12 222,917,568 222,931,478 74,854,427 74,847,937

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16.6 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

หนสีนิตามสญัญาเชา่

ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี สุทธิ 3,109,684 2,241,188 2,008,098 1,232,315

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 23,335,069 24,131,532 12,171,298 12,898,234

รวมหนีสินหมุนเวียน 713,340,162 335,592,019 486,441,780 109,832,563

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 12 980,231,528 998,521,550 349,678,723 374,645,425

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.6 205,000,000 207,400,000 205,000,000 207,400,000

หนสีนิตามสญัญาเชา่ สุทธิ 67,756,288 68,135,563 24,472,900 22,546,044

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเลกิจา้งหรอืเกษยีณอายุ   4,820,532 4,408,755 4,236,986 3,884,681

ประมาณการหนีสนิค่ารอืถอน 50,259,175 49,948,609 18,094,764 17,997,999

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีสุทธิ 1,024,799 938,011 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,309,092,322 1,329,352,488 601,483,373 626,474,149

รวมหนีสิน 2,022,432,484 1,664,944,507 1,087,925,153 736,306,712

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

สอบทานแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

- หุน้สามญัจาํนวน 2,200,000,000 หุน้ 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

- หุน้สามญัจาํนวน 1,600,000,000 หุน้ 

มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000

ส่วนเกนิทนุจากการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (37,460,866) (37,460,866) (37,460,866) (37,460,866)

ส่วนเกนิจากการซอืส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (32,713,953) (32,713,953) - -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 20,555,409 20,555,409 20,555,409 20,555,409

ยงัไมจ่ดัสรร 16,370,045 332,523,851 3,398,010 244,611,821

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 262,905 262,905 149,153 149,153

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 767,013,540 1,083,167,346 786,641,706 1,027,855,517

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 56,368 7,747 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 767,069,908 1,083,175,093 786,641,706 1,027,855,517

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,789,502,392 2,748,119,600 1,874,566,859 1,764,162,229

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (สอบทานแล้ว)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 221,349,034 163,421,960 93,839,316 77,134,792

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 443,632 517,332 - -

ตน้ทุนขาย (147,007,378) (100,703,359) (73,294,604) (55,492,795)

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน (443,632) (517,332) - -

กาํไรขนัต้น 74,341,656 62,718,601 20,544,712 21,641,997

รายไดอ้นื 11,516,318 364,427 19,348,348 8,880,208

รายไดเ้งนิปันผล 9 - - 114,999,604 -

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธจิากอตัราแลกเปลยีน 73,590 (748,902) - (19,358)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (21,642,197) (7,819,553) (23,182,156) (6,134,283)

ตน้ทุนทางการเงนิ (12,478,240) (9,881,726) (5,070,163) (5,458,902)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 51,811,127 44,632,847 126,640,345 18,909,662

ภาษเีงนิได้ 13 (164,916) 93,098 (54,156) 13,154

กาํไรสาํหรบังวด 51,646,211 44,725,945 126,586,189 18,922,816

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 51,646,211 44,725,945 126,586,189 18,922,816

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (สอบทานแล้ว)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 51,646,194 44,726,033 126,586,189 18,922,816

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 17 (88) - -

กาํไรสาํหรบังวด 51,646,211 44,725,945 126,586,189 18,922,816

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 51,646,194 44,726,033 126,586,189 18,922,816

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 17 (88) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 51,646,211 44,725,945 126,586,189 18,922,816

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 14 0.03 0.03 0.08 0.01

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (สอบทานแล้ว)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินจาก การวดัมูลค่าใหม่ รวมส่วนของ

 ทุนทีออกและ การรวมธุรกิจภายใต้ การซือส่วนได้เสีย ทุนสาํรอง ของภาระผกูพนั ผูเ้ป็นเจ้าของของ ส่วนไดเ้สียทีไมมี่ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว การควบคมุเดียวกนั ทีไมมี่อาํนาจควบคมุ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงาน บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 800,000,000 (37,460,866) (32,713,953) 9,500,000 141,478,491 (889,449) 879,914,223 6,263 879,920,486

การเปลียนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 44,726,033 - 44,726,033 (88) 44,725,945

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 800,000,000 (37,460,866) (32,713,953) 9,500,000 186,204,524 (889,449) 924,640,256 6,175 924,646,431

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 800,000,000 (37,460,866) (32,713,953) 20,555,409 332,523,851 262,905 1,083,167,346 7,747 1,083,175,093

การเปลียนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิทนุของบรษิทัย่อย - - - - - - - 49,000 49,000

การจ่ายเงนิปันผล 15 - - - - (367,800,000) - (367,800,000) (396) (367,800,396)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 51,646,194 - 51,646,194 17 51,646,211

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 800,000,000 (37,460,866) (32,713,953) 20,555,409 16,370,045 262,905 767,013,540 56,368 767,069,908

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (สอบทานแล้ว)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

ส่วนเกินทุนจาก การวดัมลูค่าใหม่

 ทุนทีออก การรวมธรุกิจภายใต้ ทุนสาํรอง ของภาระผกูพนั

และชาํระแล้ว การควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงาน รวมส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 800,000,000 (37,460,866) 9,500,000 34,559,065 (833,371) 805,764,828

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 18,922,816 - 18,922,816

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 800,000,000 (37,460,866) 9,500,000 53,481,881 (833,371) 824,687,644

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 800,000,000 (37,460,866) 20,555,409 244,611,821 149,153 1,027,855,517

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การจา่ยเงนิปันผล 15 - - - (367,800,000) - (367,800,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 126,586,189 - 126,586,189

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 800,000,000 (37,460,866) 20,555,409 3,398,010 149,153 786,641,706

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (สอบทานแล้ว)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 51,811,127 44,632,847 126,640,345 18,909,662

รายการปรบัปรุงกาํไรก่อนภาษีเงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 34,155,121 25,095,658 12,845,398 13,214,210

- ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ (73,590) 750,123 - 19,358

- ขาดทุนสุทธจิากการตดัจาํหน่าย 2,434 - 2,434 -

- ดอกเบยีรบั (22,248) (44,493) (2,569,238) (2,968,243)

- ต้นทุนทางการเงนิ 12,478,240 9,881,726 5,070,163 5,458,902

- รายไดเ้งนิปันผล - - (114,999,604) -

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลกิจา้งหรอืเกษยีณอายุ 411,777 405,588 352,305 363,165

   กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนีสนิดาํเนินงาน 98,762,861 80,721,449 27,341,803 34,997,054

   การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

- ลกูหนกีารคา้และลกูหนือนื 22,690,627 3,152,431 13,244,378 2,034,477            

- ลกูหนกีารคา้และลกูหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 1,268,187 (3,389,737) (13,338,915) 2,396,536            

- ต้นทุนสญัญาทรีบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ (256,285) (236,500) - -                        

- เชอืเพลงิและวสัดุสาํรองคลงั 884,500 (22,603,535) 16,298,460 (23,197,776)

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (298,420) 1,365,636 934,367 804,191              

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (357,120) -                      (357,120) -                        

- ลกูหนกีรมสรรพากร 2,419,734 7,295,407 (80,798) -                        

- เจา้หนีการคา้ 5,656,139 7,267,378 3,975,573 5,517,465            

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 6,502,804 10,123,675 5,451,379 10,598,220          

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื 469,428 (6,898,951) 572,517 (2,813,975)

เงนิสดรบัจากการดาํเนินงาน 137,742,455 76,797,253 54,041,644 30,336,192

- ภาษีเงนิไดจ่้าย - - - -

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 137,742,455 76,797,253 54,041,644 30,336,192

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (สอบทานแล้ว)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทใีชเ้ป็นหลกัประกนั (22,025) (43,954) - -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.5 - - 41,400,000 24,000,000

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.5 - - (100,000) (25,490,000)

การเพมิทุนของบรษิทัย่อย 9 - - (12,201,000) -

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 22,248 656,305 975,524 1,846,165

เงนิสดจ่ายเพอืซอือาคารและอุปกรณ์และงานระหวา่งก่อสรา้ง (15,642,437) (25,799,783) (3,893,441) (1,652,610)

เงนิสดจ่ายตน้ทุนการกูย้มืทรีวมอยู่ในอาคารและอุปกรณ์

และงานระหวา่งก่อสรา้ง - (3,447,765) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (68,000) - (68,000) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (502,215) (1,284,558) - -

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง - (456,133) - -

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซอืสนิทรพัย์ (754,402) - (754,402) -

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าทดีนิ - (500,000) - -

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (16,966,831) (30,875,888) 25,358,681 (1,296,445)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (15,298,928) (10,531,713) (6,989,706) (6,761,472)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 43,979,000 - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 (62,200,000) (46,600,000) (25,000,000) (25,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 8,000,000 - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.6 40,000,000 12,000,000 40,000,000 12,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.6 (42,400,000) (8,000,000) (42,400,000) (8,000,000)

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื (100,000) - (100,000) -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (2,136,109) (295,000) (1,232,315) -

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระค่าหุน้เพมิทุนของบรษิทัย่อย 49,000 - - -

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (30,107,037) (53,426,713) (35,722,021) (27,761,472)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 90,668,587 (7,505,348) 43,678,304 1,278,275

ยอดคงเหลอืตน้งวด 54,473,627 33,470,929 34,742,598 14,983,309

ยอดคงเหลือปลายงวด 145,142,214 25,965,581 78,420,902 16,261,584

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (สอบทานแล้ว)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

- เงนิสดในมอื 20,000 20,000 15,000 15,000

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทคีรบกาํหนดภายในสามเดอืน 145,122,214 25,945,581 78,405,902 16,246,584

145,142,214 25,965,581 78,420,902 16,261,584

รายการทีมิใช่เงินสด

- ซอือาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้าํระเงนิ (รวมเงนิประกนัผลงาน) 41,035,542 50,058,466 1,184,871 1,022,604

- การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 4,638,345 - 4,638,345 -

- เงนิปันผลคา้งจ่าย 367,800,396 - 367,800,000 -

- เงนิปันผลคา้งรบั - - 114,999,604 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (สอบทานแล้ว) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

12 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิทั ท่าฉาง กรนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นนิตบิุคคลซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวค้อื  
เลขที ่79/2 หมู่ 3 ต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 84150 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า กลุ่มกจิการ 
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิหลกัในการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดป้ฏิบตัติามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565  
และทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิการ โดยการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว ไม่มผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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4 ประมาณการทางบญัชี 

 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมติทีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคญัในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิจ าแนกระดบัขอ้มลูตามวธิกีารประมาณมลูค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั (ขอ้มลูระดบัที ่1) 
- ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม 

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ (ขอ้มลูระดบัที ่2) 
- ขอ้มูลส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้) (ข้อมูล

ระดบัที ่3) 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายมมีูลค่าตามบญัชไีม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิรรม
อย่างมสีาระส าคญั 
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5 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิัทที่ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รบัและ
สอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน   
โดยพจิารณาจากผลประกอบการของกลุ่มกจิการตามกลุ่มของโรงไฟฟ้าจ านวน 2 ส่วนทีร่ายงาน 
 
คณะกรรมการก าหนดกลยุทธ์วดัผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ 
 
ขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของแต่ละส่วนทีร่ายงาน มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ รวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 219,238 161,561 2,555 2,378 221,793 163,939 
       
ประเภทการรบัรูร้ายได:้       
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 219,238 161,561 2,111 1,861 221,349 163,422     
ตลอดช่วงระยะเวลา - - 444 517 444 517 
       
 219,238 161,561 2,555 2,378 221,793 163,939 
       
ก าไรขัน้ตน้ 73,974 62,210 367 509 74,341 62,719 
รายไดอ้ื่น     11,516 364 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากอตัราแลกเปลีย่น     74 (749) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     (21,642) (7,819) 
ตน้ทุนทางการเงนิ     (12,478) (9,882) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้     51,811 44,633 
ภาษเีงนิได ้     (165) 93 
ก าไรส าหรบังวด     51,646 44,726 
       
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 1,938,703 2,047,630 19,074 - 1,957,777 2,047,630 
รวมสนิทรพัย์ 2,494,378 2,550,948 295,124 141,481 2,789,502 2,692,429 
 
ลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มกิจการ 
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมรีายได้จากลูกคา้รายหนึ่งซึ่งเป็นผูข้ายไฟฟ้ารายใหญ่เป็นจ านวน 
182.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82 ของรายได้รวมของกลุ่มกิจการ (ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 
155.32 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 95 ของรายไดร้วมของกลุ่มกจิการ) 
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6 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหนี้การคา้ 126,298 137,202 46,490 47,949 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 38,856 41,275 762 681 
ลูกหนี้อื่น 17,210 28,997 10,624 22,410 
รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 182,364 207,474 57,876 71,040 
 
ยอดลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะหแ์ยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 126,051 136,926 46,490 47,949 
เกนิก าหนดช าระไม่เกนิ 3 เดอืน  229 276 - - 
เกนิก าหนดช าระ 3 ถงึ 6 เดอืน 18 - - - 
เกนิก าหนดช าระ 6 ถงึ 12 เดอืน - - - - 
เกนิก าหนดช าระมากกว่า 12 เดอืน - - - - 
รวมลูกหนี้การคา้ 126,298 137,202 46,490 47,949 
 

7 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัเป็นเงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 12 เดอืนทีน่ าไปเป็นหลกัประกนัส าหรบัการออก
หนังสอืค ้าประกนัในนามของบรษิทัย่อย เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและการค ้าประกนัการ
ท าสญัญาก่อสรา้งและบรหิารจดัการระบบก าจดัขยะมลูฝอยชุมชน 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  0.10 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี  
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อตัรารอ้ยละ 0.10 ถงึรอ้ยละ 0.50 ต่อปี) 
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8 ต้นทุนสญัญาท่ีรบัรู้เป็นสินทรพัย ์สุทธิ 

 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญา 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยท์ีร่บัรูจ้ากต้นทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญา 83,482 83,508 - - 
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวดสามเดือน ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ค่าตดัจ าหน่าย 26 24 - - 
 
กลุ่มกจิการรบัรูต้้นทุนส่วนเพิม่ในการได้มาซึ่งสญัญาเกี่ยวกบัค่าทีป่รกึษา ค่าด าเนินงาน และค่าประสานงานเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
สญัญาทีร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ และตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ดงักล่าวอย่างเป็นระบบโดยสอดคล้องกบัรูปแบบในการ
โอนสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลูกคา้ตามสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
ตน้ทุนการท าใหเ้สรจ็สิน้ตามสญัญา 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี     
สนิทรพัยท์ีร่บัรูจ้ากตน้ทุนการท าใหเ้สรจ็สิน้ตามสญัญา 22,727 22,445 - - 
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวดสามเดือน ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ค่าตดัจ าหน่าย 34 32 - - 
 
กลุ่มกจิการรบัรูต้้นทุนการท าใหเ้สรจ็สิ้นตามสญัญาเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ในการพฒันาปรบัแต่งพื้นที ่เพื่อปฏบิตัติามสญัญาเ ป็น
ส่วนหนึ่งของตน้ทุนสญัญาทีร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ และตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ดงักล่าวอย่างเป็นระบบโดยสอดคลอ้ง
กบัรปูแบบในการโอนสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลูกคา้ตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 



บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (สอบทานแล้ว) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

9.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

   
สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยบริษทั 
 

วิธีราคาทุน 
 

เงินปันผลระหว่างงวด 

 ประเทศท่ี  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

 จดทะเบียนจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
         

บรษิทั ท่าฉาง พาวเวอร ์กรนี จ ากดั ประเทศไทย ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล 99.99 99.99 243,640 243,640 93,000 - 

บรษิทั ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลูชนั จ ากดั ประเทศไทย ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล 
(ยงัมไิดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย)์ 

99.97 99.97 9,498 9,498 - - 

บรษิทั ท่าฉางไบโอเพาเวอร ์จ ากดั ประเทศไทย ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล 99.99 99.99 142,998 142,998 22,000 - 

บรษิทั ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลูชนั (ชุมพร) จ ากดั ประเทศไทย ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะมลูฝอย 
(ยงัมไิดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย)์ 

99.99 99.99 15,249 
 

15,249 
 

- - 

บรษิทั ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลูชนั (ราชบุร)ี จ ากดั ประเทศไทย ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะมลูฝอย 
(ยงัมไิดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย)์ 

99.99 99.99 13,499 
 

13,499 
 

- - 

บรษิทั ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลูชนั (ปราจนีบุร)ี จ ากดั ประเทศไทย ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะมลูฝอย 
(ยงัมไิดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย)์ 

99.60 99.60 12,450 249 - - 

บรษิทั ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลูชนั (ชยันาท) จ ากดั ประเทศไทย ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะมลูฝอย 
(ยงัมไิดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย)์ 

99.60 99.60 249 249 - - 

บรษิทั ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลูชนั (ทา่จนี) จ ากดั ประเทศไทย ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะมลูฝอย 
(ยงัมไิดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย)์ 

99.60 99.60 249 249 - - 

บรษิทั ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลูชนั (อุบลราชธานี) จ ากดั ประเทศไทย ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะมลูฝอย 
(ยงัมไิดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย)์ 

99.60 99.60 249 249 - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย     438,081 425,880 115,000 - 



บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (สอบทานแล้ว) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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9.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 
 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 425,880 
การลงทุนเพิม่ 12,201 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 438,081 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัต่อไปนี้ 
 

การเพ่ิมทุนของบริษทัย่อย 
 

บริษทั ท่าฉาง เอนเนอรย์ี่ โซลูชนั (ปราจีนบุร)ี จ ากดั (ทีอีเอส พีอารไ์อ) 
 

ตามมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของทอีีเอส พอีาร์ไอ เมื่อวนัที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2565 ผูถ้ือหุ้นได้มมีตอินุมตัิให้ทอีีเอส พอีาร์ไอ 
จดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 49 ล้านบาท จากจ านวน 1 ล้านบาท เป็นจ านวน 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
49,000 หุน้ ซึ่งมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท และไดเ้รยีกช าระค่าหุน้เพิม่ทุนในมูลค่าหุน้ละ 250 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้สิ้น 12,250,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น 
12,201,000 บาท ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2565 ทอีเีอส พอีารไ์อ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์สรจ็สิน้แล้ว 
 

10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 
 

10.1 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,986,428 625,276 
ซื้อสนิทรพัย ์ 4,054 3,273 
ตดัจ าหน่าย สุทธ ิ (2) (2) 
ค่าเสื่อมราคา (32,703) (12,292) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,957,777 616,255 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวม 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้น าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาตามบัญชีรวมสุทธิ จ านวน 1,886.53 ล้านบาท  
เพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวตามหมายเหตุฯ ขอ้ 12 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 1,916.82 ลา้นบาท) 



บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (สอบทานแล้ว) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้น าอาคารและอุปกรณ์  ซึ่งมีราคาตามบัญชีรวมสุทธิ จ านวน 604.65 ล้านบาท  
เพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวตามหมายเหตุฯ ขอ้ 12 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 616.33 ลา้นบาท)  
 

10.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 31,911 3,446 
ซื้อสนิทรพัย์ 68 68 
ค่าตดัจ าหน่าย (511) (138) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 31,468 3,376 

 

11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สุทธิ 
 

การเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
อาคารส านักงาน

และอปุกรณ์ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ราคาตามบญัชตีน้งวด 61,975 - 61,975 
การเพิม่ขึน้ - 4,638 4,638 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด (983) - (983) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 60,992 4,638 65,630 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 
อาคารส านักงาน

และอปุกรณ์ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ราคาตามบญัชตีน้งวด 20,819 - 20,819 
การเพิม่ขึน้ - 4,638 4,638 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด (415) - (415) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 20,404 4,638 25,042 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดน้ าสทิธกิารเช่าทีด่นิเพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวตามหมายเหตุฯ ขอ้ 12 



บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (สอบทานแล้ว) 
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12 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 

 

12.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินประกอบด้วยเงินกู้ยืมดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สุทธ ิ 223,800 223,800 75,000 75,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูร้อตดับญัช ี (883) (869) (146) (152) 
 222,917 222,931 74,854 74,848 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 981,771 999,992 350,000 375,000 
หกั ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูร้อตดับญัช ี (1,539) (1,470) (321) (355) 
 980,232 998,522 349,679 374,645 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 1,203,149 1,221,453 424,533 449,493 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทจ านวน 425 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 จ านวน 450 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ THBFIX บวกด้วยอตัราส่วนเพิม่คงที่ต่อปี ทัง้นี้ ดอกเบี้ยและ 
เงนิต้นมกี าหนดช าระคนืทุกเดอืนโดยมีก าหนดช าระคนืงวดแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และครบก าหนดช าระในเดอืน
ตุลาคม พ.ศ. 2569 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อย 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยสองแห่งเป็นเงินกู้ยืม สกุลเงินบาทจ านวน 781 ล้านบาท (ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 773 ลา้นบาท) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

 
 

ล าดบัท่ี 

จ านวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 
(ล้านบาท) 

จ านวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 
(ล้านบาท) 

 
 
 

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 

 
 

การช าระคืนเงินต้น 
และครบก าหนดช าระ 

 
ก าหนดการ 
จ่ายช าระ
ดอกเบี้ย 

 

1 
 

409 
 

386 
 

MLR ลบอตัราส่วนลดคงที่
ต่อปี 

 

เริม่ช าระคนืเดอืน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และ
ครบก าหนดช าระในเดอืน
มถิุนายน พ.ศ. 2568 

 

ช าระทุกเดอืน 
 

      

2 372 387 THBFIX บวกดว้ย
อตัราส่วนเพิม่คงทีต่่อปี 

เริม่ช าระคนืเดอืน 
สงิหาคม พ.ศ. 2564 และ
ครบก าหนดช าระในเดอืน

มนีาคม พ.ศ. 2571 

ช าระทุกเดอืน 

รวม 781 773    



บริษทั ท่าฉาง กรีน เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (สอบทานแล้ว) 
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เงนิกู้ยมืระยะยาวของกลุ่มกจิการเป็นเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบาททีม่หีลกัประกนั โดยกลุ่มกจิการไดน้ าสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัร
ของโครงการ รวมถึงสทิธิการเช่าที่ดนิไปเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนั และให้กรรมการท าสญัญาค ้าประกนัหนี้ของกลุ่มกิจการ 
ตามวงเงนิค ้าประกนัทีร่ะบุในสญัญา ทัง้นี้ เมื่อถงึวนัซื้อขายหลกัทรพัยว์นัแรกของบรษิทั (first-day trade) การค ้าประกนัเงนิกู้ยมื
ระยะยาวของบรษิัทย่อยโดยกรรมการจะสิ้นสุดลง และบริษัทจะเป็นผู้ค ้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวแทน นอกจากนี้ 
กลุ่มกิจการต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามที่ไดก้ าหนดไว ้เช่น การจ่ายเงนิปันผลต้องไดร้บัความยนิยอม
จากธนาคารเป็นลายลักษณ์อกัษรก่อน การด ารงอตัราส่วนหนี้ต่อทุนและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ตามอตัรา 
ทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 
 

12.2 การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 1,221,453 449,493 
   

กระแสเงินสด   
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 43,979 - 
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (62,200) (25,000) 
   

การเปล่ียนแปลงรายการท่ีมิใช่เงินสด   
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื (330) - 
การตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื 247 40 
ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ 1,203,149 424,533 

 

13 ภาษีเงินได้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

 
    

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - 1 - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 165 (94) 54 (13) 
รวมภาษีเงนิได ้ 165 (93) 54 (13) 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตัง้ค้างจ่ายจากประมาณการของผู้บริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกันกับที่ใช้ กับก าไรรวมทัง้ปี 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อตัราภาษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิถวัเฉลี่ยทีใ่ชส้ าหรบักลุ่มกจิการและบรษิทัคอือตัรารอ้ยละ 0.32 และรอ้ยละ 0.04 ตามล าดบั 
(พ.ศ. 2564 อตัรารอ้ยละ 0.21 และรอ้ยละ 0.07 ตามล าดบั) 
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14 ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธทิีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก  
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน     
ก าไรทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 51,646 44,726 126,586 18,923 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (พนัหุน้) 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.03 0.03 0.08 0.01 
 
บริษัทค านวณก าไรต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูล 
ทางการเงนิโดยใช้จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักเสมือนว่าได้มกีารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจ านวนหุ้นสามญัแล้ว
ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นบริษัท เมื่อวันที ่ 
3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 
กลุ่มกจิการไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างงวดทีน่ าเสนอรายงาน ดงันัน้จงึไม่มกีารน าเสนอก าไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

15 เงินปันผลจ่าย 
 
ตามมติที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 21 มนีาคม พ.ศ. 2565 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลประจ าปีจากก าไรสะสม  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.151875 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 1,600 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม  243 ล้านบาท 
เงนิปันผลดงักล่าว ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วเมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัเมื่อวนัที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
จากประมาณการก าไรสะสม ณ วนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.078 บาท ส าหรบัหุ้นจ านวน 1,600 ล้านหุ้น เป็นจ านวน
เงนิรวม 124.80 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าว ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

16 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยทีบุ่คคลหรอืกจิการนัน้มอี านาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม
โดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึง การร่วมค้า บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ และกจิการ
ทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้อ้งค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่คอื บรษิทั ทซีจี ีโฮลดิง้ จ ากดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 40 
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รายละเอยีดของบรษิทัย่อยไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 9 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  

รายไดจ้ากการขาย ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 
รายไดค้่าสทิธใิหใ้ชส้ถานที ่ ตามตน้ทุนในการก่อสรา้งบวกค่าด าเนินการรอ้ยละ 3 ต่อปี 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ตามตน้ทุนในการใหบ้รกิารบวกค่าด าเนินการรอ้ยละ 1.53 ถงึรอ้ยละ 5 ต่อปี 
รายไดด้อกเบีย้รบั ตามอตัราดอกเบีย้ทีต่กลงในสญัญา 
ค่าวตัถุดบิชวีมวล ตามราคาตลาดลบดว้ยอตัราส่วนตามจ านวนทีซ่ื้อระหว่างปี 
ค่าเช่าทีด่นิ ตามราคาประเมนิของค่าเช่าทีด่นิ 
ค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ตามราคาทีต่กลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนกรรมการ ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
16.1 รายได้จากการขาย 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายได้จากการขายไฟฟ้า     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,777 5,879 - 5,879 
   - บรษิทัย่อย - - 661 537 
     
รายได้จากการจ าหน่ายวตัถดิุบชีวมวล     
   - บรษิทัย่อย - - 25,731   2,714 
     
รายได้จากการขายน ้าและไอน ้า     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23,885   364 87   364 
   - บรษิทัย่อย - - 580   334 
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16.2 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการให้สิทธิใช้พื้นท่ี     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 347 245 347 245 
   - บรษิทัย่อย - - 4 3 
     
รายได้จากสญัญาจ้างบริการ     
   - บรษิทัย่อย - - 5,534 5,615 
     
รายได้ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 2,569 2,968 
     
รายได้เงินปันผล     
   - บรษิทัย่อย - - 115,000 - 
     
ค่าวตัถดิุบชีวมวล     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 49,421 26,704 24,661 18,687 
     
ค่าเชื้อเพลิง     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,427 3,124 2,035 1,157 
     
ดอกเบีย้จ่าย     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,031 786 1,031 786 
     
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดิน     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 941 850 415 415 
     
ดอกเบีย้จ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 677 619 233 245 
     
ค่าใช้จ่ายตามสญัญาจ้างงานบริการ     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 276 276 276 276 
     
เงินปันผลจ่าย     
   - ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 147,120 - 147,120 - 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้) 220,680 - 220,680 - 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารงุ     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 156 479 - 449 
     
ค่าบริการตรวจวดัวตัถดิุบชีวมวล     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 39 24 15 12 
     
ค่าขนย้ายวตัถดิุบ     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 86 67 86 67 
     
ค่าใช้จ่ายตามสญัญาการใช้พื้นท่ี     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 20 20 20 
     

 
16.3 ซ้ือสินทรพัย ์

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ค่าก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,079 - - 
     
ค่าเคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้และยานพาหนะ     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 10 - - 
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16.4 ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือและขายและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ลูกหน้ีการค้า     
  - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,689 13,025 76 117 
   - บรษิทัย่อย - - 32,966 19,516 
ลูกหน้ีอ่ืน     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 157 1,496 124 1,463 
   - บรษิทัย่อย - - 16,233 13,371 
     
เงินปันผลค้างรบั (แสดงภายใต้ลูกหน้ีอ่ืน)     
   - บรษิทัย่อย - - 115,000 - 
     
สิทธิการใช้ท่ีดิน     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 57,102 58,043 20,403 20,819 
     
เจ้าหน้ีการค้า      
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,651 8,324 7,910 2,418 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 452 736 443 537 
     
เงินปันผลค้างจ่าย (แสดงภายใต้เจ้าหน้ีอ่ืน)     
   - ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 147,120 - 147,120 - 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้) 220,680 - 220,680 - 
     
เจ้าหน้ีค่าก่อสร้าง     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 697 - 77 
     
เงินประกนัผลงานค่าก่อสร้าง     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 477 477 - - 
     
หน้ีสินจากสญัญาเช่า - สุทธิ     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 62,230 66,425 21,843 23,778 
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16.5 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย     
   - ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี - - 12,000 24,000 
   - ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระเกนิกว่า 1 ปี - - 362,289 391,589 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 
 พนับาท 
  
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
ยอดคงเหลอืตน้งวด 415,589 
  
กระแสเงินสด:  
เงนิใหกู้ย้มืระหว่างงวด 100 
รบัคนืเงนิกูย้มืระหว่างงวด (41,400) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 374,289 
 
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บรษิัทย่อย เป็นเงนิกู้ยืมจ านวน 374.29 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  
2.275 ถงึรอ้ยละ 3.40 ต่อปี (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 415.59 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.275 ถงึรอ้ยละ 
3.40 ต่อปี) ซึ่งเริม่ช าระงวดแรกหลงัจากที่มกีารจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 60 วนั และช าระ
ทุกเดอืนโดยไม่ขาดระยะจนกว่าบรษิทัย่อยจะช าระเงนิตน้ครบทัง้หมด 
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16.6 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 12,000 12,000 12,000 12,000 
   - ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระเกนิกว่า 1 ปี 205,000 207,400 205,000 207,400 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 219,400 219,400 
   
กระแสเงินสด:   
เงนิกูย้มืระหว่างงวด 40,000 40,000 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระหว่างงวด (42,400) (42,400) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 217,000 217,000 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้กู้ยืมเงนิระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนัเพิ่ม 
ในระหว่างงวดจ านวน 40 ล้านบาท และมีการจ่ายช าระเงนิคนืกู้ยืมจ านวน 42.40 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจ านวน 217 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.225 ต่อปี (ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 219.40 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.225 ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืนงวดแรกวนัที ่ 
31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และช าระทุกเดอืนโดยไม่ขาดระยะ งวดละ 1 ลา้นบาทจนกว่ากลุ่มกจิการจะช าระเงนิตน้ครบทัง้หมด 
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16.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 2,901 2,620 2,901 2,620 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 249 242 249 242 
รวมค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 3,150 2,862 3,150 2,862 

 
17 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีส าคญั 

 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัและสญัญาต่าง ๆ ที่แตกต่างจากงวดปีบญัชี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อย่างเป็นสาระส าคญั 
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