
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 
30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
และของเฉพาะบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 และ
มีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย 
ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันั้น มูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้เป็นมูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการ
ปรับปรุง ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
(ไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3565 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม 2565 
 
 



บริษทั ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,327,491          6,961,495            21,639,876          692,551               

ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2, 3 10,607,365          8,934,057            -                       -                       

ลูกหนีการคา้กิจการอนื 3 1,163,849            840,140               -                       -                       

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน 962,694               596,116               56,230                 42,458                 

เงินปันผลคา้งรับ 2 4,000                   -                       -                       -                       

เงินจ่ายล่วงหนา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 25,077                 31,468                 55,866                 113,961               

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                       -                       241,337               185,617               

ลูกหนีตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 2,587,266            3,046,399            -                       -                       

วสัดุสาํรองคลงั 2,663,404            1,901,845            -                       -                       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 12 1,936,397            2,899,229            1,371,747            335,664               

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 18,689                 834                      -                       -                       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 101,137               104,189               11,929                 6,686                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 52,397,369          25,315,772          23,376,985          1,376,937            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอนื 12 4,286,645            4,014,148            2,719,741            2,152,755            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 11,387,141          10,439,217          6,431,742            6,356,742            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                       -                       55,752,975          55,708,147          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 4 45,867,451          40,627,811          7,357,664            6,814,074            

ลูกหนีไม่หมุนเวยีนอนืกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 94,315                 74,159                 160,003               92,218                 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 12 777,588               -                       -                       -                       

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 705,639               656,164               3,397,700            2,804,098            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน 2,801,415            2,652,435            -                       -                       

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 110,827               110,827               -                       -                       

ทดิีนสาํหรับโครงการพฒันาในอนาคต 372,920               372,920               305,390               305,390               

ทดิีน อาคารและอปุกรณ์ 6 35,802,732          36,104,692          498,765               507,170               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,123,254            2,174,446            23,802                 29,836                 

ค่าความนิยม 1,609,223            1,599,717            -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 3,182,903            3,231,143            246                      458                      

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 2 25,138,200          25,202,499          -                       -                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 57,335                 40,495                 -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,804,724            2,238,861            21,030                 4,525                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 136,122,312        129,539,534        76,669,058          74,775,413          

รวมสินทรัพย์ 188,519,681        154,855,306        100,046,043        76,152,350          

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พนับาท) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 7 3,827,000            5,364,896            1,646,000            2,536,000            

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2, 7 -                       -                       5,115,000            5,140,000            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 2 10,294,137          9,432,804            329,985               322,095               

หนีสินอนุพนัธ์ 12 -                       346,401               -                       -                       

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7, 12 2,347,591            2,670,533            -                       -                       

หุ้นกูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7, 12 -                       1,999,948            -                       -                       

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 160,161               161,513               15,084                 15,420                 

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 110,595               11,054                 -                       -                       

หนีสินหมุนเวยีนอืน 446,475               282,740               19,713                 20,702                 

รวมหนีสินหมุนเวียน 17,185,959          20,269,889          7,125,782            8,034,217            

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7, 12 31,482,049          26,745,189          5,000,000            5,000,000            

เงินกูย้มืระยะยาว 7, 12 320,000               320,000               -                       -                       

หนีสินตามสัญญาเช่า 1,471,757            1,505,423            10,198                 15,922                 

เจา้หนีไม่หมุนเวยีนอนืกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 2,025                   4,235                   2,025                   4,235                   

หนีสินอนุพนัธ์ 12 114,385               460,669               -                       -                       

หุ้นกู ้ 7, 12 22,451,844          22,351,744          7,990,588            7,989,734            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,776,537            4,139,424            106,796               3,580                   

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 273,157               266,686               189,082               179,303               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 1,024,007            979,906               -                       -                       

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 2,600                   2,600                   -                       -                       

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 61,918,361          56,775,876          13,298,689          13,192,774          

รวมหนีสิน 79,104,320          77,045,765          20,424,471          21,226,991          

บริษทั ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 8

ทุนจดทะเบยีน

- หุ้นสามญั 22,192,308          14,500,000          22,192,308          14,500,000          

ทุนทีออกและชาํระแลว้

- หุ้นสามญั 21,750,000          14,500,000          21,750,000          14,500,000          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19,279,778          1,531,778            19,279,778          1,531,778            

ผลต่างทีเกิดจากรายการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       -                       221,309               221,309               

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,450,000            1,450,000            1,450,000            1,450,000            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 59,676,880          57,877,668          36,322,568          37,053,962          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (42,593)                (5,069,737)           597,917               168,310               

รวมส่วนของบริษัท 102,114,065        70,289,709          79,621,572          54,925,359          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,301,296            7,519,832            -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 109,415,361        77,809,541          79,621,572          54,925,359          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 188,519,681        154,855,306        100,046,043        76,152,350          

(พนับาท) 

บริษทั ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 15,620,786        8,167,062            -                     -                      

รายไดต้ามสัญญาเช่า 718,517             499,950               -                     -                      

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (14,551,317)       (7,604,232)          -                     -                      

กาํไรขนัต้น 1,787,986          1,062,780            -                     -                      

รายไดค้่าบริการการจดัการ 63,138               53,547                 102,832             93,973                

ดอกเบียรับ 67,289               51,949                 46,926               25,473                

เงินปันผลรับ 26,514               58,830                 1,004,858          1,140,558           

รายไดอื้น 31,015               84,788                 29                      -                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (668,920)            (406,794)             (379,608)            (243,159)             

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสุทธิ (21,123)              (66,628)               127,236             43,284                

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ 78,919               52,076                 -                     -                      

ตน้ทุนทางการเงิน (751,004)            (425,631)             (80,892)              (65,518)               

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 1,922,438          1,600,020            -                     -                      

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 2,536,252          2,064,937            821,381             994,611              

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (266,099)            57,914                 1,690                 2,148                  

กาํไรสําหรับงวด 2,270,153          2,122,851            823,071             996,759              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,990,989          674,298               -                     -                      

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 583,509             9,484                   -                     -                      

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 941,528             61,709                 -                     -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (69,109)              -                      -                     -                      

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,446,917          745,491               -                     -                      

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 348,560             119,675               628,414             125,683              

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 11,689               605                      -                     -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (126,257)            (25,137)               (125,683)            (25,137)               

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 233,992             95,143                 502,731             100,546              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 3,680,909          840,634               502,731             100,546              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,951,062          2,963,485            1,325,802          1,097,305           

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทั 2,196,096          2,122,841            823,071             996,759              

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 74,057               10                        -                     -                      

กาํไรสําหรับงวด 2,270,153          2,122,851            823,071             996,759              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทั 5,752,870          2,963,475            1,325,802          1,097,305           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 198,192             10                        -                     -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,951,062          2,963,485            1,325,802          1,097,305           

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 1.20                   1.46                     0.45                   0.69                    

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

บริษทั ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2, 9 31,803,219          14,761,080          -                      -                      

รายไดต้ามสญัญาเช่า 2, 9 1,451,292            1,027,525            -                      -                      

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 2, 9 (30,045,737)         (13,707,406)         -                      -                      

กาํไรขนัต้น 3,208,774            2,081,199            -                      -                      

รายไดค้า่บริการการจดัการ 2, 9 131,031               107,046               220,278               186,737               

ดอกเบียรับ 2, 9 114,389               104,217               80,044                 50,926                 

เงินปันผลรับ 2, 9 26,514                 58,830                 1,543,765            2,048,835            

รายไดอื้น 2, 9 64,211                 147,128               604                      5,723                   

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 2, 9 (1,170,466)           (751,895)              (582,875)              (430,264)              

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 9 391,848               201,031               120,244               122,748               

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของอนุพนัธ์ 9 53,430                 50,690                 -                      -                      

ตน้ทุนทางการเงิน 9 (1,559,323)           (836,671)              (160,140)              (128,493)              

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 4,9 3,108,710            3,011,646            -                      -                      

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 9 4,369,118            4,173,221            1,221,920            1,856,212            

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษเีงินได้ 9,10 (734,671)              37,489                 4,186                   3,516                   

กาํไรสําหรับงวด 9 3,634,447            4,210,710            1,226,106            1,859,728            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 2,165,427            1,983,800            -                      -                      

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 1,433,967            290,713               -                      -                      

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 4 1,767,302            865,063               -                      -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (150,285)              -                      -                      -                      

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 5,216,411            3,139,576            -                      -                      

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ย

   มูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 217,831               79,808                 537,009               125,683               

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 1,930                   -                      -                      -                      

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 4 11,689                 606                      -                      -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (107,792)              (25,137)                (107,402)              (25,137)                

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 123,658               55,277                 429,607               100,546               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 5,340,069            3,194,853            429,607               100,546               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 8,974,516            7,405,563            1,655,713            1,960,274            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทั 3,775,451            4,210,697            1,226,106            1,859,728            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (141,004)              13                        -                      -                      

กาํไรสําหรับงวด 3,634,447            4,210,710            1,226,106            1,859,728            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทั 8,802,595            7,405,550            1,655,713            1,960,274            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 171,921               13                        -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 8,974,516            7,405,563            1,655,713            1,960,274            

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 2.06                     2.90                     0.67                     1.28                     

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนแบ่ง

กาํไร (ขาดทุน)

สาํรอง เบ็ดเสร็จอืน ผลขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง สาํรอง การป้องกนั ของการร่วมคา้ จากการวดัมูลค่าใหม่ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง การแปลงค่า การเปลยีนแปลง ความเสียง และบริษทัร่วม ของผลประโยชน์ อนืของ ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ในมูลค่ายุติธรรม กระแสเงินสด ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย พนกังานทีกาํหนดไว้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 14,500,000    1,531,778   1,450,000     53,585,647    (5,527,377)   (2,031,012)       (937,497)       (2,005,004)          (45,647)                      (10,546,537)      60,520,888     684                    60,521,572     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล -                 -              -                (1,812,500)     -               -                    -                 -                      -                              -                     (1,812,500)      -                     (1,812,500)      

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                 -              -                (1,812,500)     -               -                    -                 -                      -                              -                     (1,812,500)      -                     (1,812,500)      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -              -                (1,812,500)     -               -                    -                 -                      -                              -                     (1,812,500)      -                     (1,812,500)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                 -              -                4,210,697      -               -                    -                 -                      -                              -                     4,210,697       13                      4,210,710       

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                 -              -                -                 1,983,800    54,671              290,713         865,669              -                              3,194,853          3,194,853       -                     3,194,853       

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                 -              -                4,210,697      1,983,800    54,671              290,713         865,669              -                              3,194,853          7,405,550       13                      7,405,563       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 14,500,000    1,531,778   1,450,000     55,983,844    (3,543,577)   (1,976,341)       (646,784)       (1,139,335)          (45,647)                      (7,351,684)        66,113,938     697                    66,114,635     

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนแบ่ง

กาํไร (ขาดทุน)

สาํรอง เบ็ดเสร็จอนื ผลกาํไร (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง สาํรอง การป้องกนั ของการร่วมคา้ จากการวดัมูลค่าใหม่ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง การแปลงค่า การเปลยีนแปลง ความเสียง และบริษทัร่วม ของผลประโยชน์ อนืของ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ในมูลค่ายุตธิรรม กระแสเงินสด ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย พนกังานทีกาํหนดไว ้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 14,500,000    1,531,778      1,450,000       57,877,668      (2,327,603)       (1,959,671)         (335,855)            (405,859)            (40,749)                      (5,069,737)         70,289,709         7,519,832           77,809,541    

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เพมิหุน้สามญั 8 7,250,000      17,748,000    -                  -                  -                   -                     -                     -                     -                             -                     24,998,000         -                     24,998,000    

เงินปันผล 11 -                -                -                  (1,957,500)      -                   -                     -                     -                     -                             -                     (1,957,500)         (364,368)            (2,321,868)    

รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 7,250,000      17,748,000    -                  (1,957,500)      -                   -                     -                     -                     -                             -                     23,040,500         (364,368)            22,676,132    

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลยีนแปลง 5 -                -                -                  (18,739)           -                   -                     -                     -                     -                             -                     (18,739)              (26,089)              (44,828)         

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                -                -                  (18,739)           -                   -                     -                     -                     -                             -                     (18,739)              (26,089)              (44,828)         

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 7,250,000      17,748,000    -                  (1,976,239)      -                   -                     -                     -                     -                             -                     23,021,761         (390,457)            22,631,304    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                -                -                  3,775,451        -                   -                     -                     -                     -                             -                     3,775,451           (141,004)            3,634,447      

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                -                -                  -                  2,165,427        110,230              970,566              1,778,991           1,930                         5,027,144           5,027,144           312,925              5,340,069      

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                -                -                  3,775,451        2,165,427        110,230              970,566              1,778,991           1,930                         5,027,144           8,802,595           171,921              8,974,516      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 21,750,000    19,279,778    1,450,000       59,676,880      (162,176)          (1,849,441)         634,711              1,373,132           (38,819)                      (42,593)              102,114,065       7,301,296           109,415,361  

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ผลขาดทุน

ผลตา่งทีเกิดจาก สาํรอง จากการวดัมูลคา่ใหม่ รวมองคป์ระกอบ

ทุนเรือนหุน้ทีออก รายการภายใต้ ทุนสาํรอง การเปลียนแปลง ของผลประโยชน์ อืนของ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลคา่ยติุธรรม พนกังานทีกาํหนดไว้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 14,500,000           1,531,778             221,309                1,450,000             37,393,869           -                             (46,194)                          (46,194)                          55,050,762           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผล -                        -                        -                        -                        (1,812,500)            -                             -                                 -                                 (1,812,500)            

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        -                        -                        (1,812,500)            -                             -                                 -                                 (1,812,500)            

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        (1,812,500)            -                             -                                 -                                 (1,812,500)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                        -                        -                        -                        1,859,728             -                             -                                 -                                 1,859,728             

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        -                        100,546                      -                                 100,546                          100,546                

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        1,859,728             100,546                      -                                 100,546                          1,960,274             

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 14,500,000           1,531,778             221,309                1,450,000             37,441,097           100,546                      (46,194)                          54,352                            55,198,536           

(พันบาท)

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ผลขาดทุน

ผลต่างทเีกิดจาก สาํรอง จากการวดัมูลค่าใหม่ รวมองคป์ระกอบ

ทุนเรือนหุน้ทอีอก รายการภายใต้ ทุนสาํรอง การเปลียนแปลง ของผลประโยชน์ อืนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม พนกังานทกีาํหนดไว้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2565 14,500,000           1,531,778              221,309                 1,450,000        37,053,962          211,850                 (43,540)                      168,310               54,925,359          

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพมิหุน้สามญั 8 7,250,000             17,748,000            -                        -                   -                       -                        -                             -                       24,998,000          

    เงินปันผล 11 -                       -                        -                        -                   (1,957,500)           -                        -                             -                       (1,957,500)           

รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 7,250,000             17,748,000            -                        -                   (1,957,500)           -                        -                             -                       23,040,500          

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 7,250,000             17,748,000            -                        -                   (1,957,500)           -                        -                             -                       23,040,500          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                       -                        -                        -                   1,226,106            -                        -                             -                       1,226,106            

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                       -                        -                        -                   -                       429,607                 -                             429,607               429,607               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                        -                        -                   1,226,106            429,607                 -                             429,607               1,655,713            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 21,750,000           19,279,778            221,309                 1,450,000        36,322,568          641,457                 (43,540)                      597,917               79,621,572          

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

(พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 3,634,447     4,210,710     1,226,106     1,859,728     

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษเีงินได้ 734,671        (37,489)        (4,186)          (3,516)          

ตน้ทุนทางการเงิน 1,559,323     836,671        160,140        128,493        

ค่าเสือมราคา 1,271,683     801,645        16,538          17,665          

ค่าตดัจาํหน่าย 175,893        164,637        212               890               

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (780)             618               7,511            6,392            

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (492,705)      (222,974)      (95,802)        (102,612)      

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ (53,430)        (50,690)        -               -               

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินอืน 15,743          (1,314)          4,748            1,403            

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอืน 1,318            (2,226)          1,682            1                   

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของลูกหนีตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า 59,453          -               -               -               

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษ)ี 4 (3,108,710)   (3,011,646)   -               -               

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวสัดุสาํรองคลงัลา้สมยั 30,149          23,058          -               -               

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่านาํมนัเชือเพลิงเป็นมูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 13,929          (65,884)        -               -               

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายและจาํหน่ายอปุกรณ์ (555)             (95)               (2)                 -               

เงินปันผลรับ (26,514)        (58,830)        (1,543,765)   (2,048,835)   

ดอกเบียรับ (114,389)      (104,217)      (80,044)        (50,926)        

3,699,526     2,481,974     (306,862)      (191,317)      

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั (1,658,138)   (1,786,707)   -               -               

ลูกหนีการคา้กิจการอนื (308,183)      (139,875)      -               -               

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน 41,848          (177,324)      (6,263)          (1,752)          

เงินจ่ายล่วงหนา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั (7,949)          31,805          58,860          82,642          

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 1,455,793     1,299,428     -               -               

วสัดุสาํรองคลงั (804,470)      292,438        -               -               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 34,165          (10,479)        (21,765)        18,585          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 1,176,793     944,199        (2,212)          (76,701)        

หนีสินหมุนเวยีนอืน 165,930        56,425          (2,230)          136               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,082            11,493          9,779            8,716            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (129)             544               -               -               

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 3,803,268     3,003,921     (270,693)      (159,691)      

ภาษเีงินไดจ่้ายออก (306,537)      (155,378)      (4,601)          (5,470)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 3,496,731     2,848,543     (275,294)      (165,161)      

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน

สินสุดวนัท ี30 มิถุนายน สินสุดวนัท ี30 มิถุนายน

(พนับาท) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัร่วม 4 (75,000)        (3,132,590)   (75,000)        (2,712,137)   

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในการร่วมคา้ 4 (628,150)      (509,610)      (543,590)      (239,820)      

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 (44,828)        -               (44,828)        (1,200,000)   

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 892,125        419,357        (1,072,507)   496,887        

เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน -               (1,557,705)   -               (1,557,705)   

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -               -               -               32,000          

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -               -               (54,500)        (92,000)        

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 (14,700)        (23,960)        (505,680)      (252,200)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,498            365               2                   -               

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอปุกรณ์ (1,004,239)   (825,307)      (725)             (1,663)          

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,187)          (970)             -               -               

รับเงินปันผล 1,263,330     1,249,033     1,543,765     2,048,835     

รับดอกเบีย 69,682          136,143        7,958            8,752            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 453,531        (4,245,244)   (745,105)      (3,469,051)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 11,313,788   7,144,543     6,103,000     7,061,000     

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (12,846,166) (3,799,222)   (6,993,000)   (3,653,000)   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,101,598     818,475        -               50,000          

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,201,639)   (720,759)      -               -               

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -               -               (25,000)        (35,000)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -               -               -               450,000        

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (100,239)      (63,466)        (8,697)          (9,579)          

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (1,956,258)   (1,812,536)   (1,956,258)   (1,812,536)   

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (364,368)      -               -               -               

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,276,375)   (773,848)      (150,320)      (122,951)      

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหุ้นกู ้ (2,000,000)   -               -               -               

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 24,997,999   -               24,997,999   -               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 21,668,340   793,187        21,967,724   1,927,934     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 25,618,602   (603,514)      20,947,325   (1,706,278)   

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (252,606)      185,542        -               -               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 25,365,996   (417,972)      20,947,325   (1,706,278)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 6,961,495     4,856,589     692,551        2,231,435     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 32,327,491   4,438,617     21,639,876   525,157        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน

(พนับาท) 

บริษทั ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินสุดวนัท ี30 มิถุนายน สินสุดวนัท ี30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3 ลูกหน้ีการคา้ 
4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
5 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
8 ทุนเรือนหุน้ 
9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10 ภาษีเงินได ้
11 เงินปันผล 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
  



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
 

1 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยงบการเงิน
ระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
น าเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบาย
ไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับรายการท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง (IBOR) โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการเตรียมการแกไ้ขเง่ือนไข
สัญญาเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 
 

2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัได้เปิดเผยใน 
หมายเหตุข้อ 4 และ 5 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันไม่มีการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์อย่างมี
สาระส าคญัในระหวา่งงวด 
 
นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 27,857,751  13,000,578  -  - 
รายไดค้่าบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 37,130  32,736  -  - 
รายไดต้ามสัญญาเช่า 822,771  1,027,525  -  - 
ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง -  214,413  -  - 
ซ้ือไฟฟ้า 91,393  102,313  -  - 
ค่าปฏิบติัการและบ ารุงรักษา 612,253  588,346  -  - 
ค่าบริการจดัการเช้ือเพลิง 1,082  1,091  -  - 
ค่าบริการอ่ืน 1,535  1,415  546  752 
        
บริษัทย่อย        
รายไดค้่าบริการการจดัการ -  -  94,630  80,220 
ดอกเบ้ียรับ -  -  49,867  27,095 
เงินปันผลรับ -  -  1,464,202  1,980,883 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  19,770  19,381 
        
บริษัทร่วม        
รายไดค้่าบริการการจดัการ 1,138  1,138  1,138  1,138 
ดอกเบ้ียรับ 800  -  800  - 
เงินปันผลรับ -  -  18,200  11,400 
        
การร่วมค้า        
รายไดค้่าบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 950  1,044  -  - 
รายไดค้่าบริการการจดัการ 125,712  105,845  124,454  105,315 
ดอกเบ้ียรับ 20,429  15,119  20,429  15,119 
เงินปันผลรับ -  -  59,045  54,045 
รายไดค้่าเช่า 27,096  25,803  -  - 
รายไดอ่ื้น 9,775  10,821  -  - 
        



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 95,757  78,746  44,458  36,712 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 4,129  3,533  994  1,015 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 3,053  666  1,201  337 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 102,939  82,945  46,653  38,064 

        
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
เงินปันผลรับ 2,318  2,507  2,318  2,507 
ค่าบริการอ่ืน 5,828  5,450  5,828  5,450 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10,605,068  8,933,479  -  - 
บริษทัร่วม 2,148  398  -  - 
การร่วมคา้ 149  180  -  - 
 10,607,365  8,934,057  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 
สุทธ ิ 10,607,365  8,934,057  -  - 
        

เงินปันผลค้างรับ        
การร่วมคา้ 4,000  -  -  - 
        
        
        
        



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 2,480  8,667  -  7,585 
บริษทัยอ่ย -  -  35,047  84,566 
บริษทัร่วม 203  203  203  203 
การร่วมคา้ 22,394  22,598  20,616  21,607 
รวม 25,077  31,468  55,866  113,961 

        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย -  -  242,232  186,273 
 -  -  242,232  186,273 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  (895)  (656) 
สุทธ ิ -  -  241,337  185,617 
        

ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  65,688  18,059 
บริษทัร่วม 954  154  954  154 
การร่วมคา้ 93,361  74,005  93,361  74,005 
รวม 94,315  74,159  160,003  92,218 

        

เงินให้กู้ยืมระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  2,744,628  2,192,448 
บริษทัร่วม 32,253  32,253  32,253  32,253 
การร่วมคา้ 679,819  631,142  679,819  631,142 
 712,072  663,395  3,456,700  2,855,843 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (6,433)  (7,231)  (59,000)  (51,745) 
สุทธ ิ 705,639  656,164  3,397,700  2,804,098 
 

  



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลรวมของลูกหน้ีและผลตอบแทนตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 

 

ผลรวมของ 
ลูกหน้ีและ 
ผลตอบแทน 
ตามสัญญาเช่า  

ลูกหน้ี 
ตามสัญญาเช่า  

- สุทธิ  

ผลรวมของ 
ลูกหน้ีและ 
ผลตอบแทน 
ตามสัญญาเช่า  

ลูกหน้ี 
ตามสัญญาเช่า  

- สุทธิ 
 30 มิถุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 (พันบาท) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,608,343  2,322,635  4,297,206  2,808,415 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระหลงัจาก 
   หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 9,001,674  6,639,961  9,670,979  6,766,962 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระหลงัจากหา้ปี 285,610  273,855  1,053,711  988,346 
 12,895,627  9,236,451  15,021,896  10,563,723 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (3,659,176)  -  (4,458,173)  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (1,644)  (1,644)  (1,644)  (1,644) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า - สุทธิ 9,234,807  9,234,807  10,562,079  10,562,079 
 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า งบการเงินรวม 
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  เกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่            
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 3,608,343  4,297,206    9,287,284  10,724,690  12,895,627  15,021,896 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,285,708)  (1,488,791)  (2,373,468)  (2,969,382)  (3,659,176)  (4,458,173) 
 2,322,635  2,808,415  6,913,816  7,755,308  9,236,451  10,563,723 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  -  (1,644)  (1,644)  (1,644)  (1,644) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า - สุทธ ิ 2,322,635  2,808,415  6,912,172  7,753,664  9,234,807  10,562,079 
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งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
เงินให้กูย้มืระยะสั้น -  -  239  3 
เงินให้กูย้มืระยะยาว   (798)  1,419  7,255  6,403 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า -  (196)  -  - 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย -  -  5,115,000  5,140,000 

        
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น        
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 47,870  78,175  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  17,323  12,993 
การร่วมคา้ 36,612  16,570  14,355  15,052 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,042  -  2,042 
รวม 84,482  96,787  31,678  30,087 

        
เจ้าหน้ีไม่หมุนเวียนอื่น        

การร่วมคา้ 2,025  4,235  2,025  4,235 
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สัญญาที่ส าคัญในระหว่างไตรมาส 
 
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับบริษทั ติงส์ ออน เน็ต จ ากัด ซ่ึงเป็นการร่วมคา้
ทางตรง โดยมีวงเงินให้กูย้ืมตามสัดส่วนการลงทุนเป็นจ านวนเงิน 35 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.30 ต่อปี 
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีเงินใหกู้ย้มืคงเหลือจ านวน 
14.70 ลา้นบาท 
 

3 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 30 มิถุนายน 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 11,644,173  9,550,322  -  - 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 127,041  223,475  -  - 
   3 - 6 เดือน  -  12  -  - 
   6 - 12 เดือน -  88  -  - 
   มากกวา่ 12 เดือน -  300  -  - 
รวม 11,771,214  9,774,197  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 
สุทธ ิ 11,771,214  9,774,197  -  - 
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4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 51,067,028  40,787,800  13,170,815  9,490,861 
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วม        
   ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 3,108,710  3,011,646  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ 
   การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 1,778,991  865,669  -  - 
เพิ่มเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 703,150  3,695,347  618,591  2,951,958 
เงินปันผลรับ (1,241,396)  (1,193,309)  -  - 
ปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน 1,838,109 ( 1,972,824  -  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 57,254,592  49,139,977  13,789,406  12,442,819 

 
การจ่ายช าระค่าหุ้น 
 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดเ้รียกช าระค่าหุ้น โดยกลุ่มบริษทั
ไดจ่้ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุน ดงัน้ี 
 
ช่ือบริษัท รายละเอียด จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
การร่วมค้าทางตรง   
บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั  ช าระค่าหุ้น 463.59 
บริษทั อาร์ อี เอน็ โคราช เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 80.00 
   

การร่วมค้าทางอ้อม   
RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd. ช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม   84.56 
   
บริษัทร่วมทางตรง   
บริษทั พร้ินซิเพิล เฮลทแ์คร์ - สกลนคร จ ากดั ช าระค่าหุ้น 75.00 
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เงินลงทุนในบริษัท หินกองเพาเวอร์ จ ากัด  
 
เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญใน บริษัท หินกองเพาเวอร์ จ ากัด (“HKP”) จาก บริษัท  
หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั (“HKH”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิม เพื่อเขา้ร่วมด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมหินกอง ในจงัหวดัราชบุรี โดยไดจ่้ายช าระค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 เป็นจ านวนเงิน 463.59 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 0.20 ล้านหุ้น ช าระเต็มมูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 10 บาท และหุ้นสามัญ 184.62 ล้านหุ้น  
จ่ายช าระค่าหุ้นร้อยละ 25) ภายหลงัการโอนหุ้นบรรลุผลส าเร็จ ส่งผลให้โครงสร้างผูถื้อหุ้นใน HKP ประกอบดว้ย
บริษทั ร้อยละ 51 และ บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 49 ส่งผลให้ HKP มีสถานะ
เป็นการร่วมคา้ทางตรงของบริษทั โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมหินกอง จงัหวดัราชบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วมจ านวน 2 เคร่ือง ขนาดก าลงัผลิตรวม 1,400 เมกะวตัต์ มีก าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2567  
และ 2568 ตามล าดบั 
 
เงินลงทุนในบริษัท พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - สกลนคร จ ากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัในบริษทั พร้ินซิเพิล เฮลทแ์คร์ - สกลนคร จ ากดั (“PRINH”) เพื่อ
ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใตช่ื้อโรงพยาบาล พร้ินซ์ สกลนคร โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 300 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้ตามสัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงิน 75 ลา้นบาท   
 
เงินลงทุนในบริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ ากัด  
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั (“REN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ทางตรง  
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 30 
ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 500 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 20 ลา้นหุน้ มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่ม
ทุนเต็มจ านวนของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่ม เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวตามสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 40 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มี
ราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  ยกเว้นบริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีราคาปิดอยูท่ี่ 28.75 บาท มูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 2,845.76 ลา้นบาท 
 

ความคืบหน้ากรณีเขื่อนดินย่อยกั้นช่องเขาส่วน D เกิดการทรุดตัว 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561 เขื่อนดินย่อยกั้นช่องเขาส่วน D ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเซเปียน-เซน ้ าน้อย ตั้งอยู่ท่ี 
สปป.ลาว ของบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ าน้อย จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ทางตรง เกิดการทรุดตวั ส่งผลให้เขื่อนดินย่อย
ดงักล่าวเกิดรอยร้าวและท าให้น ้ าไหลออกสู่พื้นท่ีทา้ยน ้า การร่วมคา้ดงักล่าวไดด้ าเนินการอพยพประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
บริเวณดงักล่าวเพื่อความปลอดภยั โดยทางโครงการไดท้ าประกนัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ซ่ึงรวมถึงประกนัภยัการ
ก่อสร้างโครงการ ประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีสาม และประกนัภยักรณีการพฒันาโครงการมีความล่าช้ากว่า
ก าหนด นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากกรณีเขื่อนทรุดตัวดังกล่าว ทางบริษัทผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการ (EPC 
Contractor) จะเป็นผูรั้บผิดชอบในเบ้ืองต้น จากเหตุการณ์ดงักล่าวรัฐบาล สปป. ลาว ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ National 
Investigation Committee เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ขา้งตน้ เม่ือปี 2562 คณะกรรมการ National Investigation 
Committee ได้แถลงผลการสอบสวนสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทาน ในปี 2563 การร่วมคา้ดงักล่าวไดรั้บเอกสารเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาล สปป. ลาว 
ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การทยอยช าระค่าชดเชยบางส่วน ขณะน้ีการร่วมคา้ดงักล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการเรียกร้องค่าชดเชย และ
ค่าเสียหายท่ีเก่ียวขอ้งจากบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการ (EPC Contractor) ทั้งน้ี โครงการดงักล่าวได้เดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 
 

5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคัญ  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2565  2564 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  55,708,147  50,836,610 
เพิ่มเงินลงทุน  44,828  1,200,000 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  55,752,975  52,036,610 
 
  



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การซ้ือหุ้นในบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) (“SCG”) 
 
เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2564 บริษทัได้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) (“SCG”)  
ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,412.54 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของ SCG การซ้ือธุรกิจดังกล่าวขา้งต้น 
บริษทัไดรั้บรู้ประมาณการค่าความนิยมการซ้ือธุรกิจเป็นจ านวนเงิน 1,430.47 ลา้นบาท บริษทัมีการใชผู้ป้ระเมิน
ราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีไดม้า ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 การประเมิน
มูลค่ายติุธรรมโดยเฉพาะในส่วนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงถูกบนัทึกบญัชีดว้ยประมาณ
การมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ี
รับมาและค่าความนิยม เม่ือรายงานของผูป้ระเมินแลว้เสร็จ 
 
นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัสุดท้ายของการก าหนดรับซ้ือหลกัทรัพย ์มีผูแ้สดงเจตนาขาย
หลกัทรัพยเ์ป็นจ านวน 7.80 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 
5.75 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 44.83 ลา้นบาท ส่งผลให้ภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ บริษทัถือหุ้นสามญัของ 
SCG เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 601.28 ลา้นหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.67 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
 

 (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดม้า   26,089 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (44,828) 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทที่ลดลงจากการเพิม่สัดส่วนในบริษัทย่อย   (18,739) 

 
ทั้งน้ี บริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายใน
หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ การ
บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจอาจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 
 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่ายและโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 
 การซ้ือและ  การโอนออก และ  ปรับปรุง  การซ้ือและ  การโอนออก และ  ปรับปรุง 
 การโอนเขา้  จดัประเภทใหม่  อตัรา  การโอนเขา้  จดัประเภทใหม่  อตัรา 
 - ราคาทุน  - ราคาตามบญัชี  แลกเปล่ียน  - ราคาทุน  - ราคาตามบญัชี  แลกเปล่ียน 
   สุทธิ      สุทธิ   
 (พันบาท) 
ท่ีดิน -  (1,531)  661  -  (103,300)  9,211 
อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,372  (88,101)  (809)  72,407  -  2,905 
โรงไฟฟ้า ระบบส่งพลงังานไฟฟ้า            
   และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิตและบ ารุงรักษา 171,212  (120,372)  67,551  7,830,550  (261)  711,022 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2,395  (39)  163  2,606  -  25 
ยานพาหนะ 47  (299)  31  -  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 882,584  (122,066)  (253)  293,267  (7,376,550)  316,313 
รวม 1,058,610  (332,408)  67,344  8,198,830  (7,480,111)  1,039,476 

 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564 
   การจ าหน่ายและ    การจ าหน่ายและ 
 การซ้ือและ  การโอนออก  การซ้ือและ  การโอนออก 
 การโอนเขา้  - ราคาตามบญัชี  การโอนเขา้  - ราคาตามบญัชี 
 - ราคาทุน  สุทธิ  - ราคาทุน  สุทธิ 

 (พันบาท) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 322  -  3,819  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง -  -  1,550  (1,550) 
รวม 322  -  5,369  (1,550) 

 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ได้จดจ านอง 
ท่ีดิน อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจ าน าอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า 5 โครงการ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 965.36  
ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 23,481.73 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
(ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรง ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนเพื่อเป็นหลกัประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
(ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
 

  



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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7 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 
รายละเอียดยอดคงเหลือหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตดับญัชี ซ่ึงไม่รวม
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 วงเงินกูร้วม จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดช าระคืน 
  (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)  
ระยะส้ัน     
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน     
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ตามท่ีระบ ุ
ในสัญญา 

1,646 อตัราร้อยละคงท่ี ภายในเดือนสิงหาคม 2565 
และมีก าหนดการจ่ายช าระ
คืนเม่ือทวงถาม 

บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั 
   (มหาชน) 

ตามท่ีระบ ุ
ในสัญญา 

2,181 1.55 -  3.23 มีก าหนดการจ่ายช าระคืน
เม่ือทวงถาม 

     
ระยะยาว     
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน     
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5,000  

ลา้นบาท 
5,000 อตัราร้อยละคงท่ี ภายในเดือนมีนาคม 2567 

บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 

4,632 
ลา้นบาท 

 

3,139 
 
 

ดอกเบ้ียลอยตวั
เงินฝากประจ า  
3 เดือนบวกดว้ย
อตัราร้อยละคงท่ี 

ภายในระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2575 
 

บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั 
   (มหาชน) 

2,205 
ลา้นบาท 

775 อตัราร้อยละคงท่ี 
และดอกเบ้ีย
ลอยตวัเงินฝาก
ประจ าบวกดว้ย
อตัราร้อยละคงท่ี 

ภายในระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2560 ถึง
เดือนธันวาคม 2567 

บริษทั สหกรีน ฟอเรสท ์จ ากดั 324 
ลา้นบาท 

115 MLR ลบดว้ย
อตัราร้อยละคงท่ี 

ภายในระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2560 ถึง
เดือนธันวาคม 2568 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 วงเงินกูร้วม จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดช าระคืน 
  (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)  
ระยะยาว     
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน     
บริษทั ราช-ออสเตรเลีย  
   คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

312 
ลา้นเหรียญ
ออสเตรเลีย 

5,024 BBSY บวกดว้ย
อตัราร้อยละคงท่ี 

ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2566 

RATCH-Australia Collinsville Solar   
   PV Pty. Ltd.  
   (บริษัทย่อยของบริษัท ราช- 
     ออสเตรเลีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด) 

60 
ลา้นเหรียญ
ออสเตรเลีย 

999 BBSY บวกดว้ย
อตัราร้อยละคงท่ี 

ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือน
เมษายน 2567 

Mount Emerald Wind Farm Pty. Ltd.  
   (บริษัทย่อยของบริษัท ราช- 
       ออสเตรเลีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด) 

252 
ลา้นเหรียญ
ออสเตรเลีย 

4,448 BBSY บวกดว้ย
อตัราร้อยละคงท่ี 

ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2561 ถึง
เดือนตุลาคม 2566 

Collector Wind Farm Pty. Ltd. 
   (บริษัทย่อยของบริษัท ราช- 
      ออสเตรเลีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด) 

175 
ลา้นเหรียญ
ออสเตรเลีย 

4,042 BBSY บวกดว้ย
อตัราร้อยละคงท่ี 

ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2564 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2567 

บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 150 4,589 อตัราร้อยละคงท่ี ภายในระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ 
   (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ลา้นเหรียญ   เดือนเมษายน และเดือน 
 สหรัฐอเมริกา   มิถุนายน 2572 
PT Bajradaya Sentranusa 
   (บริษัทย่อยของ Fareast Renewable 
      Development Pte. Ltd.) 

188 
ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

6,463 LIBOR บวกดว้ย
อตัราร้อยละคงท่ี 

รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2565 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2579 

รวม 
 

34,594 
  

หัก ค่าธรรมเนียมในการจดัหา 
   เงินกูย้มืรอตดับญัชี 

 
(764) 

  

สุทธ ิ  33,830   
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (2,348)   

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน - สุทธ ิ  31,482    
 

 
  



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

 งบการเงินรวม 
 วงเงินกูร้วม จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดช าระคืน 
  (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)  
ระยะยาว     
เงินกู้ยืมจากกิจการอ่ืน     
บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั  
   (มหาชน) 

ตามท่ีระบ ุ
ในสัญญา 

320 3.50 - 4.00 ภายในปี 2569 ถึงปี 2570  

     
หุ้นกู้     
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  8,000 

ลา้นบาท 
8,000 1.32 - 2.94 หุน้กูมี้อาย ุ3 ปี 5 ปี 10 ปี และ 

15 ปี และครบก าหนดไถ่ถอน
ในปี 2566 ปี 2568 ปี 2573 
และปี 2578 ตามล าดบั 

บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล 
   (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

300 
ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

10,589 4.50 หุน้กูมี้อาย ุ10 ปี และครบ
ก าหนดไถ่ถอนในปี 2571 

บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
   (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

15,000 
ลา้นเยน 

3,892 2.72 หุน้กูมี้อาย ุ15 ปี และครบ
ก าหนดไถ่ถอนในปี 2569 

รวม 
 

22,481 
  

หัก ค่าธรรมเนียมในการจดัหา 
   เงินกูย้มืรอตดับญัชี  (29)   

สุทธ ิ  22,452   

 
  



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงินกูร้วม จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดช าระคืน 
  (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)  
ระยะส้ัน     
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน     
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ตามท่ีระบุ 
ในสัญญา 

1,646 อตัราร้อยละคงท่ี ภายในเดือนสิงหาคม 2565 
และมีก าหนดการจ่ายช าระ
คืนเม่ือทวงถาม 

     

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

10,000 
ลา้นบาท 

5,115 0.70 - 1.05 ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2565 
ถึงเดือนธนัวาคม 2565 

     
ระยะยาว     
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน     
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5,000 

ลา้นบาท 
5,000 

 
อตัราร้อยละคงท่ี ภายในเดือนมีนาคม 2567 

     

หุ้นกู้     
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

8,000 
ลา้นบาท 

8,000 1.32 - 2.94 หุน้กูมี้อาย ุ3 ปี 5 ปี 10 ปี 
และ 15 ปี และครบก าหนด
ไถ่ถอนในปี 2566 ปี 2568  
ปี 2573 และปี 2578 ตามล าดบั 

หัก ค่าธรรมเนียมในการจดัหา 
   เงินกูย้มืรอตดับญัชี  (9)   
สุทธ ิ  7,991   

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 48,660.00 ล้านบาท  
420.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ  100.00 ล้านเหรียญออสเตรเลีย  (31 ธันวาคม 2564: 50,226.00 ล้านบาท 
855.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 100.00 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) 
 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสัญญาและตอ้งด ารงไวซ่ึ้งอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั
ส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทุกสัญญา และสัญญาหุน้กูบ้ริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 

8 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2565  2564 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 10 1,450,000  14,500,000  1,450,000  14,500,000 
ออกหุ้นใหม่ 10 769,231  7,692,308  -  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน         
-  หุ้นสามัญ 10 2,219,231  22,192,308  1,450,000  14,500,000 

         
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 10 1,450,000  14,500,000  1,450,000  14,500,000 
ออกหุ้นใหม่ 10 725,000  7,250,000  -  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน         
-  หุ้นสามัญ 10 2,175,000  21,750,000  1,450,000  14,500,000 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจาก 14,500.00 ลา้นบาท เป็น 22,192.31 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 769.23 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 10 บาท รวม 7,692.31 ลา้นบาท เพื่อออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น โดยไม่จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นท่ีจะท าให้บริษทัมีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2565 บริษทัพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นสุดทา้ยท่ี 34.48 บาทต่อหุ้น จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายสุดทา้ย 725 
ล้านหุ้น และอัตราส่วนการเสนอขายต่อหุ้นสุดท้ายอยู่ท่ี 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ บริษัทได้
ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่กบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2565 
 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
การบริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของ  
กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1  กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ 
ส่วนงาน 2  กลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน 
ส่วนงาน 3 กลุ่มธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ 
ส่วนงาน 4  กลุ่มธุรกิจเก่ียวเน่ืองและสาธารณูปโภค 
 

 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานท่ีรายงาน 

 

 งบการเงินรวม 

 กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ  กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน  
กลุ่มธุรกิจ 

การลงทุนในต่างประเทศ  
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเน่ืองและ

สาธารณูปโภค  รวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 29,288,623  13,154,132  -  -  2,514,596  1,606,948  -  -  31,803,219  14,761,080 
รายไดต้ามสัญญาเช่า 822,772  1,027,525  -  -  628,520  -  -  -  1,451,292  1,027,525 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ (28,834,309)  (12,745,253)  -  -  (1,211,428)  (962,153)  -  -  (30,045,737)  (13,707,406) 
ก าไรขั้นต้น 1,277,086  1,436,404  -  -  1,931,688  644,795  -  -  3,208,774  2,081,199 
รายไดค้่าบริการการจดัการ -  -  -  -  5,384  529  125,647  106,517  131,031  107,046 
ดอกเบ้ียรับ 17,643  25,168  42  25  66,526  55,192  30,178  23,832  114,389  104,217 
เงินปันผลรับ 190  -  -  -  24,005  56,323  2,319  2,507  26,514  58,830 
รายไดอ้ื่น 49,574  79,090  24  35  14,009  62,308  604  5,695  64,211  147,128 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (238,698)  (98,006)  (12)  (7)  (357,167)  (228,627)  (574,589)  (425,255)  (1,170,466)  (751,895) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ (4,062)  (356)  -  -  336,925  144,380  58,985  57,007  391,848  201,031 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลง 
   มูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ (773)  18,632  -  -  54,203  32,058  -  -  53,430  50,690 
ตน้ทุนทางการเงิน (93,785)  (88,387)  -  -  (1,325,169)  (639,172)  (140,369)  (109,112)  (1,559,323)  (836,671) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้และ                    
   บริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 460,594  382,148  157,902  168,546  2,503,195  2,497,193  (12,981)  (36,241)  3,108,710  3,011,646 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,467,769  1,754,693  157,956  168,599  3,253,599  2,624,979  (510,206)  (375,050)  4,369,118  4,173,221 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (179,357)  70,379  -  -  (557,842)  (35,409)  2,528  2,519  (734,671)  37,489 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 1,288,412  1,825,072  157,956  168,599  2,695,757  2,589,570  (507,678)  (372,531)  3,634,447  4,210,710 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ  กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน  
กลุ่มธุรกิจ 

การลงทุนในต่างประเทศ  
กลุ่มธุรกิจเก่ียวเน่ืองและ

สาธารณูปโภค  รวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
การจ าแนกรายได้                    
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                    
ไทย 29,288,623  13,154,132  -  -  -  -  -  -  29,288,623  13,154,132 
ออสเตรเลีย -  -  -  -  2,476,516  1,573,168  -  -  2,476,516  1,573,168 
ประเทศอื่น ๆ  -  -  -  -  38,080  33,780  -  -  38,080  33,780 
รวมรายได้ 29,288,623  13,154,132  -  -  2,514,596  1,606,948  -  -  31,803,219  14,761,080 
                    
ประเภทสินค้าและบริการหลัก                    
สินคา้  29,282,102  13,152,669  -  -  2,476,516  1,573,168  -  -  31,758,618  14,725,837 
การบริการ  6,521  1,463  -  -  38,080  33,780  -  -  44,601  35,243 
รวมรายได้ 29,288,623  13,154,132  -  -  2,514,596  1,606,948  -  -  31,803,219  14,761,080 
                    
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 29,282,102  13,152,669  -  -  2,476,516  1,573,168  -  -  31,758,618  14,725,837 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 6,521  1,463  -  -  38,080  33,780  -  -  44,601  35,243 
รวมรายได้ 29,288,623  13,154,132  -  -  2,514,596  1,606,948  -  -  31,803,219  14,761,080 

 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาษีเงินได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล ทั้งน้ีภาษีเงินได้
ของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงเป็นค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดร้้อยละ 16.82 (30 มิถุนายน 2564: รายได้ภาษีเงินได้ร้อยละ 0.90) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัจากในปี 2564 มีการใช้
ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี 
 

11 เงินปันผล 
 
รายละเอียดเงินปันผลในระหว่างปี 2565 มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2564 27 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 2.50  3,625 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2564 24 สิงหาคม 2564 กนัยายน 2564 (1.15)  (1,667) 
เงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่ม   1.35  1,958 
รวมเงินปันผลจ่าย     1,958 

 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 
 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนั 
ความเส่ียง  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทุน  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น                  
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  1,896,397  -  40,000  1,936,397  -  1,896,397  40,000  1,936,397 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                  
   เงินลงทุนในตราสารทุน -  -  3,720,541  -  3,720,541  3,265,985  -  454,556  3,720,541 
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  -  -  566,104  566,104  -  569,166  -  569,166 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้น                  
  การป้องกนัความเส่ียง 782,332  -  -  -  782,332  -  782,332  -  782,332 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้                  
  ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง 13,945  -  -  -  13,945  -  13,945  -  13,945 
                  
 
 
 
                  



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนั 
ความเส่ียง  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทุน  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน                  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  -  (33,829,640)  (33,829,640)  -  (33,865,548)  -  (33,865,548) 
เงินกูย้ืมระยะยาว -  -  -  (320,000)  (320,000)  -  -  (341,184)  (341,184) 
หุ้นกู ้ -  -  -  (22,451,844)  (22,451,844)  -  (23,902,718)  -  (23,902,718) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้น 
   การป้องกนัความเส่ียง (9,601)  -  -  -  (9,601)  -  (9,601)  -  (9,601) 
หน้ีสินอนุพนัธ์อื่น -  (104,784)  -  -  (104,784)  -  (104,784)  -  (104,784) 
                  
                  
                  



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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               งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนั 
ความเส่ียง  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น                  
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  1,371,747  -  -  1,371,747  -  1,371,747  -  1,371,747 
                  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                  
   เงินลงทุนในตราสารทุน -  -  2,606,827  -  2,606,827  2,342,271  -  264,556  2,606,827 
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  -  -  112,914  112,914  -  113,939  -  113,939 
                  
หนี้สินทางการเงิน                  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  -        (5,000,000)  (5,000,000)  -  (5,032,861)  -      (5,032,861) 
หุ้นกู ้ -  -  -  (7,990,588)  (7,990,588)  -  (7,400,873)  -  (7,400,873) 

 
 
 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนั 
ความเส่ียง  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น                  
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  857,234  -  29,995  887,229  -  887,388  -  887,388 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                  
เงินลงทุนในตราสารทุน -  -  3,478,209  -  3,478,209  3,023,653  -  454,556  3,478,209 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  -  -  535,939  535,939  -  554,821  -  554,821 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -  834  -  -  834  -  834  -  834 
                  
หนี้สินทางการเงิน                  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  -  (29,415,722)  (29,415,722)  -  (29,452,622)  -  (29,452,622) 
เงินกูย้ืมระยะยาว -  -  -  (320,000)  (320,000)  -  -  (340,784)  (340,784) 
หุ้นกู ้ -  -  -  (24,351,692)  (24,351,692)  -  (26,802,264)  -  (26,802,264) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้น 
   การป้องกนัความเส่ียง (667,451)  -  -  -  (667,451)  -  (667,451)  -  (667,451) 
                  



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนั 
ความเส่ียง  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน                  
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
   ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (1,793)  -  -  -  (1,793)  -  (1,793)  -  (1,793) 
หน้ีสินอนุพนัธ์อื่น -  (137,826)  -  -  (137,826)  -  (137,826)  -  (137,826) 
                  

 

 

 

 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่                  
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  305,669  -  29,995  335,664  -  335,823  -  335,823 
                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                  
   เงินลงทุนในตราสารทุน -  -  2,069,818  -  2,069,818  1,805,262  -  264,556  2,069,818 
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  -  -  82,937  82,937  -  86,444  -  86,444 
                  

หนี้สินทางการเงิน                  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  -  (5,000,000)  (5,000,000)  -  (5,029,453)  -  (5,029,453) 
หุ้นกู ้ -  -  -  (7,989,734)  (7,989,734)  -  (7,976,149)  -  (7,976,149) 

 
 



บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เน่ืองจากคณะกรรมการตีความมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศไดมี้การออกเอกสารขอ้หารือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บญัชีส าหรับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีผลบังคับใช้แล้ว มีผลให้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงใน
ประเทศออสเตรเลียเกิดส่วนประกอบท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จึงตอ้งมีการวดัมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี และอาจส่งผลกระทบให้หน้ีสินเพิ่มขึ้น ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 ประมาณ 2,000 ลา้นบาท ขณะน้ีผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินมูลค่าหน้ีสินอนุพนัธ์และความมี
ประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมถึง
พิจารณาวิธีการประเมินมูลค่า (valuation model) ท่ีเหมาะสมในการค านวณ ผูบ้ริหารคาดว่าการประเมินผลกระทบ
จะเสร็จส้ินและจะสามารถด าเนินการปรับปรุงรายการดงักล่าวภายในปี 2565 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญากับสถาบัน
การเงิน เพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ กลุ่มบริษทัมี
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยท าสัญญาซ้ือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจ านวน 5.19 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ดว้ยสกุลเงินบาทจ านวนเงิน 168.07 ลา้นบาท สัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดในระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 
(31 ธันวาคม 2564: ซ้ือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจ านวน 3.14 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ด้วยสกุลเงินบาทจ านวน
เงิน 105.15 ล้านบาท และสกุลเงินโครนาสวีเดนจ านวน 17.07 ล้านโครนาสวีเดน ด้วยสกุลเงินบาทจ านวนเงิน 63.54 
ล้านบาท) 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
 

กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินหลายสัญญากับสถาบนัการเงิน 
หลายแห่ง เพื่อใช้ในการจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม มูลค่าของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
สกุลเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ประกอบดว้ยสกุลเงินบาทเป็นจ านวนเงินรวม 361.20 ลา้นบาท สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจ านวน 183.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สกุลเงินเยนเป็นจ านวนเงินรวม 15,000 ลา้นเยน และสกุล
เหรียญออสเตรเลียเป็นจ านวนเงินรวม 424.25 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยคู่สัญญามีขอ้ตกลงจะจ่ายช าระดอกเบ้ีย
และเงินตน้ระหว่างกนัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา (31 ธันวาคม 2564: สกุลเงินบาทเป็นจ านวน
เงินรวม 1,421.40 ล้านบาท สกุลเงินเยนเป็นจ านวนเงินรวม 15,000 ล้านเยน สกุลเหรียญออสเตรเลียเป็นจ านวนเงิน
รวม 445.29 ล้านเหรียญออสเตรเลีย  และสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นจ านวนรวม 157.12 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 
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13 ภาระผูกพนักับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

Energy Pool Price 
 

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีมติเห็นชอบหลกัเกณฑ์การค านวณราคาก๊าซธรรมชาติภายใตก้ารก ากบั
ของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (Energy Pool Price) โดยบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีหน้าท่ีปฏิบติัตาม
แนวทางท่ีก าหนดโดยน า Energy Pool Price ท่ีไดรั้บแจง้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก าหนด
ราคาและเรียกเก็บค่าก๊าซธรรมชาติกับคู่สัญญา และน ามูลค่าส่วนต่างค่าก๊าซธรรมชาติส่งคืนตามแนวปฏิบัติท่ี
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานก าหนด จึงมีผลให้กลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นคู่สัญญากบับริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
มีหน้าท่ีช าระส่วนต่างหรือไดรั้บคืนเงินส่วนต่างระหว่าง Energy Pool Price กบั Pool Gas ตั้งแต่งวดเดือนเมษายน 
2565 จนกวา่หน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก 
 
สัญญาจัดหาและซ่อมอะไหล่โรงไฟฟ้า (Contractual Service Agreement) 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2548 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรง ไดท้ าสัญญาจดัหาและซ่อม
อะไหล่โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมกบัคู่สัญญาร่วมคา้ General Electric International Operations  Company Inc. 
และ GE Energy Parts, Inc. สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาจนถึงวนัส้ินสุดการเดินเคร่ือง
ของอุปกรณ์กังหันแก๊สตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าในปี 2570 โดยมีมูลค่าตามสัญญาเดิมเป็นจ านวนเงิน 428.60 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 และ 25 สิงหาคม 2563 คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายไดต้กลง
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้บริการตามสัญญาเดิม โดยการเปล่ียนแปลงตามสัญญาล่าสุดมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2563 รวมมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน 436.75 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัคงเหลือตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน 63.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 
2564: 75.60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 

นอกจากน้ี สัญญาดงักล่าวระบุให้บริษทัย่อยดงักล่าวเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัย่อยดังกล่าวมีเล็ตเตอร์ออฟเครดิตคงเหลือท่ียงัไม่ได้ใช้จ านวน  6 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2564: 6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2562 บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรง ไดท้ าสัญญาจดัหาและซ่อม
อะไหล่โรงไฟฟ้ากบัผูใ้ห้บริการรายหน่ึง เป็นระยะเวลา 15 ปี นับจากวนัท่ีระบุในสัญญา มีมูลค่าตามสัญญาเป็น
จ านวนเงิน 28.32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัคงเหลือตาม
สัญญาเป็นจ านวนเงิน 13.99 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2564: 15.43 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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หนังสือค ้าประกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนัในนามของ
บริษทัและบริษทัย่อย เพื่อใช้เป็นหลกัประกันในการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง  ๆ ในการด าเนินธุรกิจปกติจ านวน 
1,541.29 ลา้นบาท 0.30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 4.72 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (31 ธันวาคม 2564: 1,479.35 
ล้านบาท 10.41 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 4.72 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) 
 

Stanby Letters of Credit 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการท่ีธนาคารออก Standby Letters of Credit  
เพื่อใช้ค ้าประกนัเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ี (Debt Service Reserve Guarantee) ของการร่วมคา้และค ้าประกัน  
การเพิ่มทุนในการร่วมคา้จ านวน 1,600 ลา้นบาท และ 28.09 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2564: 1,600 
ล้านบาท 24.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 17.85 ล้านเยน) 
 

วงเงินธุรกรรมที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินธุรกรรมท่ียงัไม่ได้ใช้เป็นจ านวนเงิน 4,740.81 ลา้นบาท  
และ1,388.91 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2564: 4,828.05 ล้านบาท และ 1,302.87 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 
รายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทั ราช โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรง มีภาระผูกพนัเก่ียวกับ
รายจ่ายฝ่ายทุนคงเหลือตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าส่วนต่อขยาย (Engineering Procurement and Construction 
Contract 31.2 MW) และสัญญาก่อสร้างและปรับปรุงระบบอ่ืน ๆ เป็นจ านวนเงิน 234.38 ลา้นบาท 1.92 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 230.70 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2564: 464.09 ล้านบาท 3.07 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 
2,845.30 ล้านเยน) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรง  
มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนคงเหลือตามสัญญาจดัหาอุปกรณ์และบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
ร่วมและจัดหาอุปกรณ์การก่อสร้างอาคาร เป็นจ านวนเงิน 713.94 ล้านบาท 24.56 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  
และ 93.87 ลา้นโครนาสวีเดน (31 ธันวาคม 2564: 764.55 ล้านบาท 27.90 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 153.61 
ล้านโครนาสวีเดน) 
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สัญญาการจ าน าหุ้น 
 
บริษทัได้น าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั ราช โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรง ไปเป็นหลกัทรัพย  ์
ค ้าประกนัการกูเ้งินใหแ้ก่เจา้หน้ีเงินกูข้องบริษทัย่อยดงักล่าว 
 
บริษทัไดน้ าใบหุน้ทั้งหมดของบริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จ ากดั และบริษทั เค.อาร์.ทู จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทางตรง 
ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการกูเ้งินใหแ้ก่เจา้หน้ีเงินกูข้องบริษทัร่วมดงักล่าว 
 
กลุ่มบริษทัไดน้ าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ าน้อย จ ากดั บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ 
จ ากดั และบริษทั ไฟฟ้าหงสา จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการกูเ้งินให้แก่เจา้หน้ีเงินกูข้อง
การร่วมคา้ดงักล่าว 
 
Fareast Renewable Development Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้น าใบหุ้นบางส่วนของ PT Bajradaya 
Sentranusa ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัย่อยดงักล่าวไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการกูเ้งินให้แก่เจา้หน้ีเงินกูข้อง 
PT Bajradaya Sentranusa 
 

บริษทัไดน้ าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากดั และบริษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทางตรงไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการกูเ้งินใหแ้ก่เจา้หน้ีเงินกูข้องบริษทัดงักล่าว 
 

NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ทางตรง ได้น าใบหุ้นทั้ งหมดของบริษทั 
เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของการร่วมคา้ดังกล่าว ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกัน 
การกูเ้งินใหแ้ก่เจา้หน้ีเงินกูข้องบริษทั เน็กส์ซิฟ ราช เอน็เนอร์จี ระยอง จ ากดั 
 

บริษทัไดน้ าใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ทางตรงไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
การกูเ้งินใหแ้ก่เจา้หน้ีเงินกูข้องบริษทัดงักล่าว 
 

คดีความส าคัญ 
 

ในปี 2557 บริษทัไดถู้กฟ้องร้อง โดยโจทก์กล่าวหาว่าบริษทัผิดขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพื่อเขา้ร่วม
ประมูลโครงการโรงไฟฟ้าและเรียกร้องให้บริษทัจ่ายค่าเสียหาย ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัมัน่ใจในการด าเนินการ
ของบริษทัว่าไม่มีการกระท าใดตามขอ้กล่าวหาดงัท่ีโจทก์ฟ้องและมีความเช่ือมัน่อย่างสูงในขอ้ต่อสู้ท่ีดีของบริษทั 
ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีดงักล่าว โดยเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 ศาลชั้นตน้ไดมี้  
ค าพิพากษายกฟ้องโจทก ์เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษายนืตามค าพิพากษาของศาลชั้นตน้
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ท่ียกฟ้องโจทกใ์นคดีดงักล่าว ซ่ึงโจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2565 
ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษายนืตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ท่ียกฟ้องโจทก ์ซ่ึงถือวา่คดีไดส้ิ้นสุดตามกฎหมายแลว้ 
 

ในปี 2562 บริษทัถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่ง โดยมีทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องจ านวน 5,271.10 ลา้นบาท ซ่ึงโจทก์
กล่าวหาวา่บริษทัละเมิดสิทธิความลบัทางการคา้ โดยการน าขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ
โจทก์ไปใชป้ระโยชน์โดยไม่ไดรั้บความยินยอม ท าให้โจทก์เสียสิทธิ รายได ้หรือผลประโยชน์ตอบแทนท่ีควรจะ
ไดรั้บจากขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหว่างประเทศกลางไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ในคดีดงักล่าวดว้ยเหตุผลว่าขอ้มูลท่ีโจทก์กล่าวอา้งไดส้ิ้นสุด
สภาพการเป็นความลบัทางการคา้ไปแลว้ ซ่ึงโจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษไดมี้ค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางท่ียกฟ้องโจทก์ บริษทัจึงไม่ได้บนัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดี
ดงักล่าว 
 

การอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นเพือ่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทั อาร์เอช อินเตอร์
เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“RHIS”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม เขา้ซ้ือหุน้สามญัในบริษทั PT Paiton 
Energy และบริษทั Minejesa Capital B.V. ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45.52 และในบริษทั IPM Asia Pte. Ltd. ใน
สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 65 และมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัและ/หรือ RHIS จดัสรรเงินลงทุน ณ วนัโอนหุน้ ตามเง่ือนไข
การซ้ือขายหุน้สามญัดงักล่าว 
 

14 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

    การเรียกช าระค่าหุ้นเพิม่เติมของบริษัท อินโนพาวเวอร์ จ ากัด (“Innopower”) 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 บริษทั อินโนพาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ทางตรง ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม
จ านวน 3 ล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 300 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี  
22 กรกฎาคม 2565 บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มเติมดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  
90 ลา้นบาท 
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การจัดต้ังบริษัทเพือ่สนับสนุนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้าเซกอง 4A และ 4B ใน สปป. ลาว 
 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2565 บริษทัร่วมกบับริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“B.GRIMM”) และพนัธมิตรทาง
ธุรกิจอ่ืนไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้ง Sekong Investment Advisory Co., Ltd. (“SIA”) เพื่อสนบัสนุนการลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเซกอง 4A และ 4B ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 355 เมกะวตัต ์ตั้งอยูแ่ขวงเซกองนครหลวง
เวียงจนัทน์ สปป. ลาว โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000 ลา้นกีบ (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 100,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 กีบ) บริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 60 
 

การเพิม่ทุนของบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (“RHIC”) 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“RHIC”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยทางตรง เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 32,650 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 3,265 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็นจ านวนเงิน 62,650 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 6,265 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 3,000 ลา้นหุ้น มีมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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