
 

 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

30 มิถุนายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ               

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34                

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 และขอ้ 3 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

สาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิส่วนไดเ้สีย                  

โดยบริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินสาํหรับงวด 2560 ใหม่ เพื่อสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

ดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

 

สิริกร เพลินพิศศิริ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2561 



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,626,252                 1,603,392                 960,640                    699,494                    

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 4, 6 232,001                    151,364                    113,822                    93,263                      

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                                -                                308,997                    302,997                    

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 47,508                      45,729                      7                               -                                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,905,761                 1,800,485                 1,383,466                 1,095,754                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนีกรมสรรพากร 334,159                    246,378                    1,691                        2,205                        

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                                -                                1,258,885                 1,162,004                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                                -                                1,666,073                 1,505,229                 

ทดิีน อาคารและอปุกรณ ์ 8 6,718,199                 5,427,213                 1,074                        1,124                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 686,603                    654,207                    58                             66                             

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 141,077                    141,003                    -                                -                                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11 387                           293                           139                           96                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 610                           264                           -                                -                                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,881,035                 6,469,358                 2,927,920                 2,670,724                 

รวมสินทรัพย์ 9,786,796                 8,269,843                 4,311,386                 3,766,478                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 4 278,294                    256,696                    32,139                      27,162                      

เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 3,258                        4,036                        -                                -                                

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                                -                                146,318                    147,580                    

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินทีถึง

  กาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                                70                             -                                -                                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 10 632,843                    510,313                    -                                -                                

หนีสินหมุนเวยีนอืน 29,403                      11,410                      1,995                        1,820                        

รวมหนีสินหมุนเวียน 943,798                    782,525                    180,452                    176,562                    

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 5,266,988                 4,061,676                 450,012                    -                                

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 4,735                        3,973                        693                           479                           

ผลขาดทุนทีเกินกวา่เงินลงทุนซึงบนัทึกโดย

   วธีิส่วนไดส่้วนเสียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                                -                                270,221                    281,607                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 5,271,723                 4,065,649                 720,926                    282,086                    

รวมหนีสิน 6,215,521                 4,848,174                 901,378                    458,648                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 922,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 922,000                    922,000                    922,000                    922,000                    

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั 922,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 922,000                    922,000                    922,000                    922,000                    

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,511,210                 1,511,210                 1,511,210                 1,511,210                 

   ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 33,098                      33,098                      33,098                      33,098                      

   กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 12 40,714                      40,714                      40,714                      40,714                      

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 885,463                    814,990                    885,463                    814,990                    

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 17,523                      (14,182)                     17,523                      (14,182)                     

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,410,008                 3,307,830                 3,410,008                 3,307,830                 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 161,267                    113,839                    -                                -                                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,571,275                 3,421,669                 3,410,008                 3,307,830                 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,786,796                 8,269,843                 4,311,386                 3,766,478                 

-                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 148,767                    73,624                      -                               -                               

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิมราคารับซือไฟฟ้า 150,057                    156,149                    -                               -                               

รายไดค้่าบริการ -                               -                               7,250                        9,000                        

รายไดอื้น 2,620                        1,282                        9,421                        15,278                      

รวมรายได้ 301,444                    231,055                    16,671                      24,278                      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 81,268                      41,882                      -                               -                               

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 29,325                      40,326                      16,190                      10,757                      

รวมค่าใช้จ่าย 110,593                    82,208                      16,190                      10,757                      

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 190,851                    148,847                    481                           13,521                      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7.2 -                               -                               155,672                    110,050                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 190,851                    148,847                    156,153                    123,571                    

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 35,842                      39,212                      3,395                        13,050                      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 155,009                    109,635                    152,758                    110,521                    

รายไดภ้าษีเงินได้ 11 26                             -                               21                             21                             

กาํไรสําหรับงวด 155,035                    109,635                    152,779                    110,542                    

-                               -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 31,080                      (2,448)                      26,239                      (1,543)                      

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 31,080                      (2,448)                      26,239                      (1,543)                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 186,115                    107,187                    179,018                    108,999                    

การแบ่งปันกาํไร:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 152,779                    110,542                    152,779                    110,542                    

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,256                        (907)                         

155,035                    109,635                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 179,018                    108,999                    179,018                    108,999                    

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,097                        (1,812)                      

186,115                    107,187                    

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 15

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.166                        0.160                        0.166                        0.160                        

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 922,000,000             691,625,000             922,000,000             691,625,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 235,357                    144,336                    -                               -                               

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิมราคารับซือไฟฟ้า 285,018                    303,539                    -                               -                               

รายไดค้่าบริการ -                               -                               14,500                      18,000                      

รายไดอื้น 3,457                        1,609                        17,078                      25,322                      

รวมรายได้ 523,832                    449,484                    31,578                      43,322                      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 133,858                    83,330                      -                               -                               

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 66,603                      77,500                      28,698                      23,438                      

รวมค่าใช้จ่าย 200,461                    160,830                    28,698                      23,438                      

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 323,371                    288,654                    2,880                        19,884                      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7.2 -                               -                               260,526                    217,661                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 323,371                    288,654                    263,406                    237,545                    

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 62,321                      77,354                      4,117                        24,666                      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 261,050                    211,300                    259,289                    212,879                    

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 11 (23)                           33                             43                             41                             

กาํไรสําหรับงวด 261,027                    211,333                    259,332                    212,920                    

-                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 34,688                      (3,750)                      31,705                      (2,700)                      

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 34,688                      (3,750)                      31,705                      (2,700)                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 295,715                    207,583                    291,037                    210,220                    

การแบ่งปันกาํไร:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 259,332                    212,920                    259,332                    212,920                    

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,695                        (1,587)                      

261,027                    211,333                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 291,037                    210,220                    291,037                    210,220                    

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,678                        (2,637)                      

295,715                    207,583                    

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 15

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.281                        0.308                        0.281                        0.308                        

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 922,000,000             691,550,414             922,000,000             691,550,414             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน  จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

จากการรวมธุรกิจ ผลต่างการแปลง ผลขาดทุนจากการ รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ภายใตก้าร ค่างบการเงินทเีป็น ประมาณการตามหลกั องคป์ระกอบอนืของ รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น ทไีม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทอีอกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย กาํไรสะสม เงินตราตา่งประเทศ คณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 690,875                        -                                   33,098                          -                                   515,872                        2,301                             (527)                               1,774                             1,241,619                      55,190                           1,296,809                      

รับชาํระค่าหุ้นสามญัเพมิทุน 750                               -                                   -                                   -                                   -                                   -                                     -                                     -                                     750                                -                                     750                                

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   212,920                        -                                     -                                     -                                     212,920                         (1,587)                            211,333                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (2,700)                            -                                     (2,700)                            (2,700)                            (1,050)                            (3,750)                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   212,920                        (2,700)                            -                                     (2,700)                            210,220                         (2,637)                            207,583                         

สาํรองตามกฎหมาย 12 -                                   -                                   -                                   24,719                          (24,719)                        -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจของบริษทัย่อย -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                     -                                     -                                     -                                     16,523                           16,523                           

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2560 691,625                        -                                   33,098                          24,719                          704,073                        (399)                               (527)                               (926)                               1,452,589                      69,076                           1,521,665                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560 922,000                        1,511,210                     33,098                          40,714                          814,990                        (13,856)                          (326)                               (14,182)                          3,307,830                      113,839                         3,421,669                      

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   259,332                        -                                     -                                     -                                     259,332                         1,695                             261,027                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   31,705                           -                                     31,705                           31,705                           2,983                             34,688                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   259,332                        31,705                           -                                     31,705                           291,037                         4,678                             295,715                         

จ่ายเงินปันผล 13 -                                   -                                   -                                   -                                   (188,859)                      -                                     -                                     -                                     (188,859)                        -                                     (188,859)                        

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจของบริษทัย่อย -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                     -                                     -                                     -                                     42,750                           42,750                           

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2561 922,000                        1,511,210                     33,098                          40,714                          885,463                        17,849                           (326)                               17,523                           3,410,008                      161,267                         3,571,275                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มถิุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)  

ผลต่างการแปลงค่า ผลขาดทุนจาก

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินธุรกิจภายใต้ งบการเงินทีเป็น การประมาณการตาม รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  เงินตราต่างประเทศ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ของส่วนของผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 - ตามทีรายงานไว้เดิม 690,875                                 -                                             -                                             -                                             489,687                                 -                                             (315)                                       (315)                                       1,180,247                              

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                                             -                                             33,098                                   -                                             26,184                                   2,301                                     (212)                                       2,089                                     61,371                                   

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 - หลงัการปรับปรุง 690,875                                 -                                             33,098                                   -                                             515,871                                 2,301                                     (527)                                       1,774                                     1,241,618                              

รับชาํระค่าหุน้สามญัเพมิทุน 750                                        -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             750                                        

กาํไรสําหรับงวด (ปรบัปรุงใหม)่ -                                             -                                             -                                             -                                             212,920                                 -                                             -                                             -                                             212,920                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             (2,700)                                    -                                             (2,700)                                    (2,700)                                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                                             -                                             -                                             -                                             212,920                                 (2,700)                                    -                                             (2,700)                                    210,220                                 

สํารองตามกฏหมาย 12 -                                             -                                             -                                             24,719                                   (24,719)                                  -                                             -                                             -                                             -                                             

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี30 มถิุนายน 2560 691,625                                 -                                             33,098                                   24,719                                   704,072                                 (399)                                       (527)                                       (926)                                       1,452,588                              

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560 - ตามทีรายงานไว้เดิม 922,000                                 1,511,210                              -                                             40,714                                   768,857                                 -                                             16                                          16                                          3,242,797                              

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                                             -                                             33,098                                   -                                             46,133                                   (13,856)                                  (342)                                       (14,198)                                  65,033                                   

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560 - หลงัการปรับปรุง 922,000                                 1,511,210                              33,098                                   40,714                                   814,990                                 (13,856)                                  (326)                                       (14,182)                                  3,307,830                              

กาํไรสําหรับงวด -                                             -                                             -                                             -                                             259,332                                 -                                             -                                             -                                             259,332                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             31,705                                   -                                             31,705                                   31,705                                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                                             -                                             -                                             -                                             259,332                                 31,705                                   -                                             31,705                                   291,037                                 

เงินปันผลจ่าย 13 -                                             -                                             -                                             -                                             (188,859)                                -                                             -                                             -                                             (188,859)                                

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี30 มถิุนายน 2561 922,000                                 1,511,210                              33,098                                   40,714                                   885,463                                 17,849                                   (326)                                       17,523                                   3,410,008                              

-                                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 261,050                211,300                259,289                212,879                

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 91,683                  59,271                  101                       93                         

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 472                       326                       214                       203                       

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (260,526)               (217,661)               

   ขาดทุนจากอตัราแลกแปลียน 8,008                    3,451                    -                            -                            

   ดอกเบียรับ (2,817)                   (763)                      (17,071)                 (25,149)                 

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 62,321                  77,354                  4,117                    24,666                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 420,717                350,939                (13,876)                 (4,969)                   

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (80,256)                 (11,714)                 (4,513)                   (6,420)                   

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,419)                   (80,136)                 (7)                          (1,167)                   

   ลูกหนีกรมสรรพากร (79,375)                 (27,752)                 514                       -                            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4,330                    77                         -                            -                            

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 18,980                  (4,514)                   3,583                    (2,144)                   

   เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย (778)                      2,025                    -                            -                            

   หนีสินหมุนเวียนอืน 1,882                    1,844                    175                       415                       

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 291                       (59)                        -                            -                            

เงินสดจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมดาํเนินงาน 284,372                230,710                (14,124)                 (14,285)                 

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (497)                      (32)                        (374)                      -                            

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 283,875                230,678                (14,498)                 (14,285)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            (6,000)                   (8,679)                   

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            (96,881)                 (206,567)               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            (76,000)                 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            120,000                120,000                

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,268,738)            (728,048)               (43)                        (65)                        

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (14,808)                 (41)                        -                            (12)                        

เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 16,088                  151,830                -                            -                            

ดอกเบียรับ 2,817                    763                       1,400                    185                       

เงินสดรับจากส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 42,750                  16,523                  -                            -                            

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,221,891)            (558,973)               18,476                  (171,138)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            (117)                      (1,262)                   57,846                  

เจา้หนีตามสญัญาเช่าการเงิน (70)                        (870)                      -                            -                            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 1,439,198             668,124                470,000                120,000                

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (176,948)               (179,650)               -                            -                            

รับชาํระค่าหุน้สามญัเพมิทุน -                            750                       -                            750                       

จ่ายเงินปันผล (188,859)               -                            (188,859)               -                            

จ่ายดอกเบียและค่าธรรมเนียมธนาคาร (118,134)               (87,497)                 (22,711)                 (19,496)                 

เงนิสดสุทธิได้มากจิกรรมจัดหาเงนิ 955,187                400,740                257,168                159,100                

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 5,689                    (3,685)                   -                            -                            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 22,860                  68,760                  261,146                (26,323)                 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 1,603,392             367,356                699,494                95,893                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,626,252             436,116                960,640                69,570                  

1,626,252             436,116                960,640                69,570                  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยถ์าวรเพิมขึนจากการเปลียนแทน 537                       202                       -                            -                            

   โอนดอกเบียจ่ายเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ 26,091                  19,771                  -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ํากัด (มหาชน) 27(“บริษัทฯ”) 27จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทจํากัด            

ตามกฎหมายไทยเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย27 โดยมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทัเป็นกลุ่มบุคคลในตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดยถือหุ้นทั้งโดยตรงในนามบุคคลและถือ

หุ้นผ่านบริษทั (ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดังกล่าว) ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ การลงทุน                

การให้คาํปรึกษาและให้บริการสําหรับกิจการพลงังานกบับริษทัในเครือ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

27 ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทั มหาชน จาํกดัและเปล่ียนช่ือบริษทั

จาก “บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั” เป็น “บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน)”  

 ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสามญัของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์           

เอม็ เอ ไอ และเร่ิมซ้ือขายในวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง

กาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ

แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส  

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยและใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่ง

งวดปัจจุบนั 

   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง    

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 

ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 100 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 100 

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั                  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั                           ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม     

บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 

บริษทั Surge Energy Corporation Limited  ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 

บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 

บริษทั Seijo Corporation  ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ญ่ีปุ่น 100 100 

SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 87 87 

GK GSSE  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 90 90 

Zouen Energy GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 

บริษทั Sermsang Sustainable Singapore 

Private Limited 

ลงทุนและใหค้าํปรึกษา สิงคโปร์ 100 100 

Ashita Power 1 GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 

Ashita Power 2 GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 

Tenuun Gerel Construction LLC ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า มองโกเลีย 73.7 73.7 
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ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั Surge Energy Corporation Limited) ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ยใน

ญ่ีปุ่น ดงัน้ี 

บริษทั จาํนวนเงินท่ีลงทุน 

 สกุลเงิน (ลา้น) 

SS Hidaka No Mori GK เยน 197.4 

GK GSSE  เยน 369.0 

Zouen Energy GK เยน 110.0 

Ashita Power 1 GK เยน 51.7 

Ashita Power 2 GK เยน 51.7 

 การเรียกชําระค่าหุ้นและการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทั Access C Management Limited ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

จากเดิม 450,000 หุ้น เป็น 650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัย่อย

ดงักล่าวไดรั้บชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ในวนัท่ี 15 และ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลใน              

หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก

สัญญาท่ีทาํกบัลูกค้า ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี         

1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต

ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ท่ี

เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ

ตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน

แต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณในสาระสําคญั

เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้ เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯได้ตดัสินใจเปล่ียนวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จากเดิมท่ีบันทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย โดยเร่ิมใช้นโยบายการบัญชีน้ีตั้ งแต่วนัท่ี               

1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นผล

ของการเปล่ียนแปลงข้างต้น ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 3 

3. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทัฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัใน

ระหวา่งงวดปัจจุบนั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ มีดงัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี                     

30 มิถุนายน 

ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 

ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน  507,485 346,641 130,699 

ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย

ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (270,221) (281,607) (69,326) 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรเพ่ิมข้ึน  186,660 46,134 26,184 

ส่วนเกินธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเพ่ิมข้ึน 33,098 33,098 33,098 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 17,506 (14,198) 2,091 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด            

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

กาํไรขาดทุน:   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 155,672 110,050 

เงินปันผลรับลดลง (15,000) (80,000) 

กาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน  140,672 30,050 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 26,239 (1,543) 

กาํไรต่อหุ้น (บาท)   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน  0.15 0.04 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด               

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

กาํไรขาดทุน:   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 260,526 217,661 

เงินปันผลรับลดลง (120,000) (120,000) 

กาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน  140,526 97,661 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31,705 (2,700) 

กาํไรต่อหุ้น (บาท)   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน  0.15 0.14 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      

รายไดค่้าบริการ - - 7,250 9,000 อตัราตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 15,000 80,000  

ดอกเบ้ียรับ - - 8,014 14,998 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ    

2.0 - MLR+2.1 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 729 1,469 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                    

2.0 - 6.225 

ค่าบริการจ่าย - - 2,550 - อตัราตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการ               

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

รายไดจ้ากการขาย 1,262 - - - อตัราตามสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 146 90 90 90 อตัราตามสัญญา 
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(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      

รายไดค่้าบริการ - - 14,500 18,000 อตัราตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 120,000 120,000  

ดอกเบ้ียรับ - - 15,671 25,042 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ    

2.0 - MLR+2.1 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,451 2,813 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                    

2.0 - 6.225 

ค่าบริการจ่าย - - 5,100 - อตัราตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการ               

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

รายไดจ้ากการขาย 1,633 - - - อตัราตามสัญญา 

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย - 435 - - อตัราตามสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 236 180 180 180 อตัราตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560          มี

รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

     

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)     

บริษทัยอ่ย - - 30,572 27,923 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 951 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 951 - 30,572 27,923 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย  - - 79,390 63,719 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 79,390 63,719 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 20,607 19,213 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 20,607 19,213 

     

ค่าเช่าค้างจ่าย - กรรมการ     

กรรมการ 30 30 30 30 

รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - กรรมการ 30 30 30 30 
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 สัญญาบริการ 

 บริษทัฯได้ทาํสัญญาให้บริการกบับริษทัย่อยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งชาํระค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้น

สัญญา 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั) ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึง (บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั) เป็นระยะเวลา 25 ปี บริษทัย่อยเร่ิมมีรายไดจ้ากการขาย

ไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2561 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

และ 31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จาํกดั 2,129 - - 2,129 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 13,681 6,000 - 19,681 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 287,187 - - 287,187 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 302,997 6,000 - 308,997 

     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย     

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  1,162,004 14,400 - 1,176,404 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั - 82,481 - 82,481 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 1,162,004 96,881 - 1,258,885 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 - 30 ธนัวาคม 2562 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 2.1 ต่อปี 

บริษัทฯได้ทําสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับบริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกัด มีกําหนดชําระคืนภายใน วนัท่ี               

31 มกราคม 2564 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 2.1 ต่อปี 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2561 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 78,060 - (800) 77,260 

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั  11,599 - - 11,599 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั 40,717 1,000 (2,444) 39,273 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จาํกดั 3,050 - - 3,050 

บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั 3,123 - - 3,123 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั  18 - (18) - 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 2,324 - - 2,324 

บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั 8,689 1,000 - 9,689 

รวมเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 147,580 2,000 (3,262) 146,318 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 

ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 6,137 6,751 6,137 6,751 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 103 98 103 98 

รวม 6,240 6,849 6,240 6,849 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                       

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                       

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 12,374 15,249 12,374 15,249 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 207 198 207 198 

รวม 12,581 15,447 12,581 15,447 
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5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสด 290 352 9 15 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 1,762 3,876 60 60 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 1,624,200 1,599,164 960,571 699,419 

รวม 1,626,252 1,603,392 960,640 699,494 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 15 ลา้นบาทซ่ึงไดว้างไวเ้ป็น

หลกัประกนัสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 บริษทัย่อยมี

บญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 314.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ย: 278.9 ลา้นบาท) ไป

จาํนาํเพื่อใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือเงินกูร้ะยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 10 โดยบริษทัย่อยฯสามารถเบิกถอนเงินฝากธนาคารดงักล่าวเพื่อใช้จ่ายในการดาํเนินงานได้ ยกเวน้

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์จาํนวน 200 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 192 ล้านบาท) ถือไวโ้ดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อจ่ายชาํระหน้ีเงินกูจ้ากธนาคาร 

บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 260 ลา้นเยน หรือประมาณจาํนวน              

78 ลา้นบาทท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชภ้ายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัยอ่ยตอ้งทาํการ                 

ขออนุญาตธนาคารในการเบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว  

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนี้การค้า - กจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 216,078 144,732 - - 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 33 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 216,111 144,732 - - 

ลูกหนี้การค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 467 - 4,892 3,210 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 484 - - 3,313 

 3 - 6 เดือน - - - 3,210 

 6 - 12 เดือน - - 6,420 5,350 

 เกิน 1 ปี - - 19,260 12,840 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 951 - 30,572 27,923 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนี้อ่ืน - กจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั                          

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 14,939 6,632 3,860 1,621 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,939 6,632 3,860 1,621 

ลูกหนี้อ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 79,390 63,719 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 79,390 63,719 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 232,001 151,364 113,822 93,263 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 

2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)      (ปรับปรุงใหม่) 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,473,475 1,308,259 

บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จาํกดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 96,075 96,631 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั                                              100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 - - 

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 12,100 12,155 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 48,972 49,381 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 3,045 3,185 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 100 100 46,100 46,100 46,100 46,100 17,205 20,070 

บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 3,130 3,260 

บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,778 9,858 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 2,293 2,430 

บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 - - 

รวม     1,192,668 1,192,668 1,666,073 1,505,229 

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (34,080) (34,080) - - 

     1,158,588 1,158,588 1,666,073 1,505,229 
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นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯยงัมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีมี         

ผลขาดทุนสะสมเกินทุนซ่ึงแสดงภายใตห้ัวขอ้ “ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย

ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการลงทุน ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)      (ปรับปรุงใหม่) 

ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

  

      

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 (249,574) (268,468) 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 (18,094) (10,790) 

บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 (2,553) (2,349) 

รวมผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 32,500 32,500 (270,221) (281,607) 

7.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ

กิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 152,839 154,696 - - 

บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (269) 714 - - 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 8,465 (36,218) 26,846 (1,543) 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั (3,742) (4,502) (607) - 

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั (27) (1,158) - - 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั (152) (155) - - 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั (70) 10 - - 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั (1,100) (3,266) - - 

บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั (64) 10 - - 

บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั (37) (32) - - 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั (68) 6 - - 

บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั (103) (55) - - 

รวม 155,672 110,050 26,239 (1,543) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 285,216 295,868 - - 

บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (556) 1,411 - - 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (13,219) (61,473) 32,113 (2,700) 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั (6,896) (9,721) (408) - 

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั (55) (1,164) - - 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั (409) (205) - - 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั (140) 15 - - 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั (2,865) (6,918) - - 

บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั (129) 21 - - 

บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั (80) (86) - - 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั (137) 13 - - 

บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั (204) (100) - - 

รวม 260,526 217,661 31,705 (2,700) 

7.3 เงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดบริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                   

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 15,000 80,000 120,000 120,000 

รวม 15,000 80,000 120,000 120,000 
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8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 5,773,002 1,408 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 1,295,432 43 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  (603) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 83,513 - 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 7,151,344 1,451 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 345,789 284 

ค่าเส่ือมสาํหรับสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (71) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 87,427 93 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 433,145 377 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 5,427,213 1,124 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 6,718,199 1,074 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้าํท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 

เป็นจาํนวนเงิน 2,668.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 2,726.4 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัการกูย้ืมกบัธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศสองแห่ง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นแห่งหน่ึงได้นาํเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซ่ึงมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1,655.6 ลา้นบาทไปจดจาํนองเพื่อเป็นการคํ้าประกนักูย้ืมกบัธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศญ่ีปุ่นตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 

โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 0.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1.5 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างงวด บริษัทย่อยในญ่ีปุ่นได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้าง - 

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า จาํนวนรวมทั้งส้ิน 26.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: จาํนวน 50.0 ลา้นบาท) 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 แสดง

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                    

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

31 ธนัวาคม 2560 657,640 91 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 14,808 - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 21,915 - 

30 มิถุนายน 2561 694,363 91 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม   

31 ธนัวาคม 2560 3,433 25 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด 4,327 8 

30 มิถุนายน 2561 7,760 33 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   

31 ธนัวาคม 2560 654,207 66 

30 มิถุนายน 2561  686,603 58 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้

อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 

สกุล

เงิน การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 หมายเหตุ 

1) THBFIX 3 

เดือนบวก

อตัราส่วนเพ่ิม 

บาท ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นราย

ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

2558 ถึงเดือน ธนัวาคม 2567 1,673,579 1,850,527 - - ก) 

2) อตัราคงท่ีตาม

สญัญา 

บาท ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นราย

ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 

2563 ถึงเดือน ธนัวาคม 2568 470,000 - 470,000 - ข) 

3) JPY LIBOR 3

เดือนบวก

อตัราส่วนเพ่ิม 

เยน ชาํระดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย                

ไตรมาสและชาํระเงินตน้เป็นเงิน

เยน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 

ถึงเดือนมิถุนายน 2579 1,907,973 1,565,507 - - ค) 

4) JPY LIBOR 3

เดือนบวก

อตัราส่วนเพ่ิม 

เยน ชาํระดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย                 

ไตรมาสและชาํระเงินตน้เป็นเงิน

เยน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 

ถึงเดือนธนัวาคม 2580 1,508,011 938,807 - - ง) 

5) JPY LIBOR 3 

เดือนบวก

อตัราส่วนเพ่ิม 

เยน ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินเยน

รายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน 

มีนาคม 2562 ถึงเดือนธนัวาคม 

2578 602,929 442,740 - - จ) 

รวมเงินกูย้มืจากธนาคาร  6,162,492 4,797,581 470,000 -  

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (262,661) (225,592) (19,988) -  

รวม  5,899,831 4,571,989 450,012 -  

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (632,843) (510,313) - -  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,266,988 4,061,676 450,012 -  

หมายเหตุ 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั) ไดน้าํบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพยแ์ละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษทัย่อยดงักล่าวไปคํ้ าประกันการกู้ยืมกับ

ธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และขอ้ 8 

ข) วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง โดยมีวงเงินกูย้ืม

รวมเป็นจาํนวนเงิน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 วงเงิน วงเงินแรกเป็นจาํนวนเงิน 800 ล้านบาท              

คิดอัตราดอกเบ้ียตามสัญญา และวงเงินท่ีสองเป็นจาํนวนเงิน 1,200 ล้านบาท คิดอตัราดอกเบ้ีย 

THBFIX 3 เดือนบวกอตัราส่วนเพิ่ม บริษทัฯไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมแลว้จาํนวน 470 ลา้นบาท บริษทัฯ

ไดน้าํบญัชีเงินฝากสาํหรับเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไปคํ้าประกนัวงเงินกู ้
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ค) วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (SS Hidaka No Mori GK) ได้เขา้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกับ

สถาบนัการเงินหลายแห่ง สําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่น 

โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 6,362.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกู้

แล้วทั้ งจาํนวน (31 ธันวาคม 2560: 5,401.9 ล้านเยน) โดยมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า

ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยไปคํ้าประกนัการกูย้มืกบัธนาคาร 

ง) เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (GK GSSE) ได้เข้าทาํสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบัน

การเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาํนวน 10,023.0 ล้านเยน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561               

บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจาํนวน 5,028.3 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 3,239.4 ลา้นเยน) 

จ) เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (Zouen Energy GK) ไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบั

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 2,453.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจาํนวน 2,010.4 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 1,527.7 ลา้นเยน) 

ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ

ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และการจ่ายเงิน

ปันผลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูแ้ละตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีวงเงินกูย้ืมท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 1,770 ลา้นบาทและ 

5,437.2 ลา้นเยน (บริษทัฯและบริษทัย่อย: 31 ธนัวาคม 2560: 1,705.0 ลา้นบาท และ 8,668.9 ลา้นเยน และ

เฉพาะบริษทัฯ: 1,665.0 ลา้นบาท)                 

11. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 21 - - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

และอ่ืน ๆ (47) - (21) (21) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (26) - (21) (21) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 117 - - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

และอ่ืน ๆ (94) (33) (43) (41) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 23 (33) (43) (41) 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

    (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 155,009 109,635 152,758 110,521 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0, 10, 15, 

16.5, 17, 20 

ร้อยละ 0, 15, 

16.5, 20 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 30,355 22,071 30,551 22,103 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 14) (30,550) (30,921) - - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 389 345 41 9 

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (31,134) (22,009) 

ขาดทุนทางภาษีสาํหรับงวดท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีระหวา่งงวด  

 (ขาดทุนทางภาษีใชไ้ป) และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯหกัได้

เพ่ิมข้ึน (220) 8,505 521 (124) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (26) - (21) (21) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

    (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 261,050 211,300 259,289 212,879 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0, 10, 15, 

16.5, 17, 20 

ร้อยละ 0, 15, 

16.5, 20 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 52,160 43,047 51,857 42,575 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 14) (57,008) (59,137) - - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 615 551 141 32 

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (52,105)  (43,532) 

ขาดทุนทางภาษีสาํหรับงวดท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีระหวา่งงวด และค่าใชจ่้าย

ท่ีบริษทัฯหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 4,256 15,506 64 884 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 23 (33) (43) (41) 

จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด             

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                         

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือน                           

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2561 2560 2561 2560 

ผลขาดทุนจากการประมาณการ                 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - - 

ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  - - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                         

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือน                           

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2561 2560 2561 2560 

ผลขาดทุนจากการประมาณการ                 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - - 

ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  - - - - 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน 387 293 139 96 

12. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน           

สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

13. การจ่ายเงินปันผล 

 วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 จาก

กาํไรประจาํปี 2560 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.205 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 

188.9 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561  
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14.     การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย์ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 

2645(1)/2556 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556  ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าว

รวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558) และไดรั้บ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ                     

มีกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกัด) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ตามรายละเอียดดงัน้ี 

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-1446-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560  

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0246-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561  

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0796-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฏาคม 2561  

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0797-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฏาคม 2561  

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0798-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฏาคม 2561  

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0799-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฏาคม 2561 

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0800-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฏาคม 2561  

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการสิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ

กาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม 

ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี                

12 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ตามลาํดบั) 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย์ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี                        

61-0508-1-00-10 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561  ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าว

รวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ี

เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561บริษทัฯยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ 

 รายไดจ้ากการขายและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 เป็นรายได้ท่ีเกิดจากกิจการท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนของบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 427 ลา้นบาทและเป็นจาํนวน 447 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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15. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวน

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ดงันั้น ผูบ้ริหารของบริษทัฯจึง

พิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั

ท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และ

สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้ 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

17.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลังงาน จาํกดั) ได้ทาํสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อ

สัญญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้า

ให ้กฟผ. บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จาํนวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต ์- 

ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558) 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น (SS Hidaka No Mori GK) ได้ทาํสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้ากบั Hokkaido Electric Power Company Limited   โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทั

ยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา  

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อย (บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั) ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีอายุสัญญา 25 ปี โดยบริษัทย่อยต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด                

ในสัญญา 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยในญ่ีปุ่นมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 6,485.9 ลา้นเยน (2560: 10,264.1 

ล้านเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ, การซ้ือท่ีดินและดาํเนินการเก่ียวกบัใบอนุญาตต่างๆ และ

บริษทัย่อยในมองโกเลียมีรายจ่ายฝ่ายทุน จาํนวน 36,401.8 ล้านมองโกเลีย (MNT) (31 ธันวาคม 2560: 

28.82 ลา้นมองโกเลีย (MNT)) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทย่อยในประเทศไทยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน  153.53 ล้านบาท                    

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ และ การซ้ืออุปกรณ์ 
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17.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีด่ิน 

บริษัทย่อยในญ่ีปุ่นได้เข้าทําสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี  เร่ิมเช่าตั้ งแต่ปี                        

2560 - 2561 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจาํนวนรวม 151.1 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 151.1 ลา้นเยน) 

17.4 สัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญา

บริการในประเทศไทย โดยมีภาระผกูพนัในการชาํระค่าบริการคงเหลือตามสัญญา ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 40 39 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 161 160 

มากกวา่ 5 ปี 67 88 

รวม 268 287 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นเขา้ทาํสัญญากบัผูใ้ห้บริการต่างๆ โดยมีค่าบริการต่อปีเป็น

จาํนวน 67.5 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 61.7 ลา้นเยน) 

17.5  ค่าหุ้นบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุ้นจากการออกและเรียกชาํระหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ให้เท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจาํนวน 517.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 517.6 ลา้นบาท) และบริษทั

ยอ่ยในประเทศฮ่องกงมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นอีกจาํนวน 2,068.4

ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 2,611.8 ลา้นเยน) และบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระ

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศมองโกเลียอีกจาํนวน 8.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2560: 

8.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

17.6 หนังสือคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนั ซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศแห่ง

หน่ึงเพื่อคํ้ าประกนัการปฏิบติัตามสัญญากบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นจาํนวน 32.3 ล้านบาทและเฉพาะ

บริษทัฯเป็นจาํนวน 31.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: บริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นจาํนวน 85.3 ลา้นบาท

และเฉพาะบริษทัฯเป็นจาํนวน 72.0 ลา้นบาท) 
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17.7 ตราสารอนุพนัธ์ 

ก)     ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน 

จาํกดั) มีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap contracts) 

 มูลค่าตามสญัญา    

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัส้ินสุดสญัญา 

1 251 ลา้นบาท 278 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX-REUTERS               

3 เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             

ร้อยละ 5.795 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

2 837 ลา้นบาท 925 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX-REUTERS             

3 เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี                  

ร้อยละ 5.710 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

ข)     สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

สกลุเงิน วนัท่ีครบกาํหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา จาํนวนท่ีซ้ือ 

  

(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 13 พฤศจิกายน 2561 31.93 1.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 13 พฤศจิกายน 2561 32.14 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 15 พฤศจิกายน 2561 32.02 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 30 พฤศจิกายน 2561 31.87 11.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 13 พฤษภาคม 2562 31.98 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 15 พฤษภาคม 2562 31.85 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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17.8 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินทรัพยเ์ป็น

เงินตราต่างประเทศ ลูกหน้ีสรรพากรและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดย ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เยน 2,250,185 1,649,528 12,753,573 9,536,125 0.29990 0.28981 

ดอลลาร์สหรัฐ 1,337 11,745 4,379 5,926 33.16715 32.68090 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 30 30 - 3 24.28475 24.45025 

มองโกเลีย 165,326 33,383 5,342 333,146 0.01346 0.01344 

ยโูร - - - 50 38.49260 39.02725 

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

18.1 การเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

 ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การลงทุนในบริษทัต่างประเทศเป็นจาํนวนเงิน 6.3 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

19. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 
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