
 

 

 
บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
30 มิถุนายน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง 
พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

 

สิริกร เพลินพิศศิริ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2562 



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 742,247                    1,125,130                 69,566                      356,811                    

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะสนั 4 210,753                    438,922                    4,061                         235,071                    

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 5 498,179                    408,800                    173,388                    134,597                    

รายไดค่้าก่อสร้างทียงัไม่เรียกชาํระ 6 -                                32,012                      -                                -                                

เงินปันผลคา้งรับ 3 -                                -                                140,000                    -                                

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                                -                                108,363                    108,363                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 20,277                      10,081                      -                                -                                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,471,456                 2,014,945                 495,378                    834,842                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะยาว 7 116,530                    96,733                      15,410                      10                              

ลูกหนีกรมสรรพากร 14,803                      68,634                      -                                768                            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 -                                -                                2,546,078                 2,095,078                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                                -                                2,154,999                 1,761,822                 

เงินลงทุนระยะยาว 26,661                      17,079                      -                                -                                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 9,577,566                 8,352,084                 904                            1,004                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 1,056,904                 950,633                    40                              49                              

ค่าเช่าจา่ยล่วงหนา้ 127,876                    135,997                    -                                -                                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 603                            482                            241                            182                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 303,762                    256,141                    -                                -                                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,224,705               9,877,783                 4,717,672                 3,858,913                 

รวมสินทรัพย์ 12,696,161               11,892,728               5,213,050                 4,693,755                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 528,826                    503,820                    31,579                      35,472                      

เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 7,881                         5,319                         -                                -                                

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                                -                                104,545                    106,095                    

ค่าหุน้คา้งจา่ยแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 9,401                         117,504                    -                                -                                

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 131                            -                                -                                -                                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 11 568,237                    508,587                    169,343                    -                                

หนีสินหมุนเวียนอืน 150,162                    11,671                      315                            1,155                         

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,264,638                 1,146,901                 305,782                    142,722                    

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,127                         -                                -                                -                                

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 7,541,561                 6,868,208                 1,327,491                 780,645                    

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 9,484                         -                                -                                -                                

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 7,470                         19,473                      1,206                         910                            

ผลขาดทุนทีเกินกวา่เงินลงทุนซึงบนัทึกโดย

   วิธีส่วนไดส่้วนเสียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                                -                                33,316                      235,937                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 7,559,642                 6,887,681                 1,362,013                 1,017,492                 

รวมหนีสิน 8,824,280                 8,034,582                 1,667,795                 1,160,214                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 922,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 922,000                    922,000                    922,000                    922,000                    

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

   หุน้สามญั 922,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 922,000                    922,000                    922,000                    922,000                    

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,511,210                 1,511,210                 1,511,210                 1,511,210                 

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

   กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13 64,815                      64,815                      64,815                      64,815                      

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,168,461                 1,084,056                 1,168,461                 1,084,056                 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (154,329)                   (81,638)                     (154,329)                   (81,638)                     

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,545,255                 3,533,541                 3,545,255                 3,533,541                 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 326,626                    324,605                    -                                -                                

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 3,871,881                 3,858,146                 3,545,255                 3,533,541                 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,696,161               11,892,728               5,213,050                 4,693,755                 

-                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 238,019                    148,767                    -                                -                                

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 160,771                    150,057                    -                                -                                

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 273                           -                                -                                -                                

รายไดค้่าบริการ 188                           -                                7,250                        7,250                        

รายไดอ้นื 3,744                        2,620                        20,694                      9,421                        

รวมรายได้ 402,995                    301,444                    27,944                      16,671                      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขาย 101,479                    81,268                      -                                -                                

ตน้ทุนก่อสร้าง 220                           -                                -                                -                                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 76,582                      29,325                      12,712                      16,190                      

รวมค่าใช้จ่าย 178,281                    110,593                    12,712                      16,190                      

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทย่อย

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 224,714                    190,851                    15,232                      481                           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.2 -                                -                                161,900                    155,672                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 224,714                    190,851                    177,132                    156,153                    

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 48,747                      35,842                      16,707                      3,395                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 175,967                    155,009                    160,425                    152,758                    

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (9,437)                       26                             29                             21                             

กาํไรสําหรับงวด 166,530                    155,035                    160,454                    152,779                    

-                                -                                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (49,694)                     31,080                      (39,415)                     26,239                      

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับงวด (49,694)                     31,080                      (39,415)                     26,239                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 116,836                    186,115                    121,039                    179,018                    

การแบ่งปันกาํไร:

   ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 160,454                    152,779                    160,454                    152,779                    

   ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,076                        2,256                        

166,530                    155,035                    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 121,039                    179,018                    121,039                    179,018                    

   ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,203)                       7,097                        

116,836                    186,115                    

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 16

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.174                        0.166                        0.174                        0.166                        

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 922,000,000             922,000,000             922,000,000             922,000,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 397,667                    235,357                    -                                -                                

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 302,162                    285,018                    -                                -                                

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 11,903                      -                                -                                -                                

รายไดค้่าบริการ 375                           -                                14,500                      14,500                      

รายไดอ้นื 4,813                        3,457                        37,729                      17,078                      

รวมรายได้ 716,920                    523,832                    52,229                      31,578                      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขาย 195,693                    133,858                    -                                -                                

ตน้ทุนก่อสร้าง 10,100                      -                                -                                -                                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 117,669                    66,603                      25,940                      28,698                      

รวมค่าใช้จ่าย 323,462                    200,461                    25,940                      28,698                      

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทย่อย

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 393,458                    323,371                    26,289                      2,880                        

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.2 -                                -                                285,990                    260,526                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 393,458                    323,371                    312,279                    263,406                    

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 94,813                      62,321                      27,859                      4,117                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 298,645                    261,050                    284,420                    259,289                    

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (9,418)                       (23)                            59                             43                             

กาํไรสําหรับงวด 289,227                    261,027                    284,479                    259,332                    

-                                -                                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (88,764)                     34,688                      (72,691)                     31,705                      

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับงวด (88,764)                     34,688                      (72,691)                     31,705                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 200,463                    295,715                    211,788                    291,037                    

การแบ่งปันกาํไร:

   ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 284,479                    259,332                    284,479                    259,332                    

   ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,748                        1,695                        

289,227                    261,027                    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 211,788                    291,037                    211,788                    291,037                    

   ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (11,325)                     4,678                        

200,463                    295,715                    

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 16

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.309                        0.281                        0.309                        0.281                        

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 922,000,000             922,000,000             922,000,000             922,000,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน

จากการรวมธุรกิจ ผลตา่งการแปลง ผลขาดทุนจากการ รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ภายใตก้าร  จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ค่างบการเงินทีเป็น ประมาณการตามหลกั องคป์ระกอบอนืของ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย กาํไรสะสม เงินตราต่างประเทศ คณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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                         

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

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

จา่ยเงินปันผล 14 -                                   -                                   -                                   -                                   (188,859)                      -                                     -                                     -                                     (188,859)                        -                                     (188,859)                        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจของบริษทัย่อย -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                     -                                     -                                     -                                     42,750                           42,750                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 922,000                        1,511,210                     33,098                          64,815                          1,084,056                     (81,311)                          (327)                               (81,638)                          3,533,541                      324,605                         3,858,146                      

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   284,479                        -                                     -                                     -                                     284,479                         4,748                             289,227                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (72,691)                          -                                     (72,691)                          (72,691)                          (16,073)                          (88,764)                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   284,479                        (72,691)                          -                                     (72,691)                          211,788                         (11,325)                          200,463                         

จา่ยเงินปันผล 14 -                                   -                                   -                                   -                                   (200,074)                      -                                     -                                     -                                     (200,074)                        -                                     (200,074)                        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจของบริษทัย่อย -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                     -                                     -                                     -                                     13,346                           13,346                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 922,000                        1,511,210                     33,098                          64,815                          1,168,461                     (154,002)                        (327)                               (154,329)                        3,545,255                      326,626                         3,871,881                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน ผลต่างการแปลงค่า ผลขาดทุนจาก

ทุนเรือนหุน้ จากการรวมธุรกิจภายใต้ งบการเงินทีเป็น การประมาณการตาม รวมองคป์ระกอบอนื รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  เงินตราต่างประเทศ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ของส่วนของผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 922,000                              1,511,210                           33,098                                40,714                                814,990                              (13,856)                               (326)                                    (14,182)                               3,307,830                           

กาํไรสาํหรับงวด -                                          -                                          -                                          -                                          259,332                              -                                          -                                          -                                          259,332                              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          31,705                                -                                          31,705                                31,705                                

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

เงินปันผลจา่ย 14 -                                          -                                          -                                          (188,859)                             -                                          -                                          -                                          (188,859)                             

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 922,000                              1,511,210                           33,098                                64,815                                1,084,056                           (81,311)                               (327)                                    (81,638)                               3,533,541                           

กาํไรสาํหรับงวด -                                          -                                          -                                          -                                          284,479                              -                                          -                                          -                                          284,479                              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          (72,691)                               -                                          (72,691)                               (72,691)                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                          -                                          -                                          -                                          284,479                              (72,691)                               -                                          (72,691)                               211,788                              

เงินปันผลจา่ย 14 -                                          -                                          -                                          -                                          (200,074)                             -                                          -                                          -                                          (200,074)                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 922,000                              1,511,210                           33,098                                64,815                                1,168,461                           (154,002)                             (327)                                    (154,329)                             3,545,255                           

-                                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 298,645                261,050                284,420                259,289                

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 131,081                91,683                  120                       101                       

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 610                       472                       297                       214                       

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (285,990)              (260,526)              

   ขาดทุนจากอตัราแลกแปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 5,262                    8,008                    -                            -                            

   ดอกเบียรับ (2,230)                  (2,817)                  (37,435)                (17,071)                

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 94,813                  62,321                  27,859                  4,117                    

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 528,181                420,717                (10,729)                (13,876)                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (86,980)                (80,256)                (1,425)                  (4,513)                  

   รายไดค่้าก่อสร้างทียงัไม่เรียกชาํระ 32,012                  -                            -                            -                            

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (10,195)                (1,419)                  -                            (7)                          

   ลูกหนีกรมสรรพากร 59,302                  (79,375)                768                       514                       

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (39,497)                4,330                    -                            -                            

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 26,432                  18,980                  (4,933)                  3,583                    

   ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย (108,102)              -                            -                            -                            

   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 2,563                    (778)                      -                            -                            

   หนีสินหมุนเวียนอืน 15,678                  1,882                    (842)                      175                       

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (12,613)                291                       -                            -                            

เงินสดจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมดาํเนินงาน 406,781                284,372                (17,161)                (14,124)                

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,825)                  (497)                      (804)                      (374)                      

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 402,956                283,875                (17,965)                (14,498)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะสัน 228,169                (22,974)                231,010                (15,011)                

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะยาว (19,796)                (77,984)                (15,400)                (10)                        

เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            (5,000)                  (6,000)                  

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            (446,000)              (96,881)                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (602,500)              120,000                

เงินลงทุนระยะยาว (9,582)                  -                            -                            -                            

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน -                            -                            80,000                  -                            

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,484,840)           (1,268,738)           (10)                        (43)                        

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (141,847)              (14,808)                -                            -                            

เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 122,811                16,088                  -                            -                            

ดอกเบียรับ 2,230                    2,817                    873                       1,400                    

เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 13,346                  42,750                  -                            -                            

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,289,509)           (1,322,849)           (757,027)              3,455                    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            (1,550)                  (1,262)                  

เจา้หนีตามสัญญาเช่าการเงิน (48)                        (70)                        -                            -                            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 1,150,649             1,439,198             715,000                470,000                

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (291,387)              (176,948)              -                            -                            

จ่ายเงินปันผล (200,074)              (188,859)              (200,074)              (188,859)              

จ่ายดอกเบียและค่าธรรมเนียมธนาคาร (126,908)              (118,134)              (25,629)                (22,711)                

เงนิสดสุทธิได้มากจิกรรมจัดหาเงนิ 532,232                955,187                487,747                257,168                

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (28,562)                5,689                    -                            -                            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (382,883)              (78,098)                (287,245)              246,125                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,125,130             1,411,243             356,811                699,494                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 742,247                1,333,145             69,566                  945,619                

-                            -                            -                            -                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยถ์าวรเพมิขึนจากการเปลียนแทน 87                         537                       -                            -                            

   โอนดอกเบียจ่ายเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ 37,519                  26,091                  -                            -                            

   เงินปันผลคา้งรับ -                            -                            140,000                -                            

   เจา้หนีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,258                    -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้น          
รายใหญ่ของบริษทัเป็นกลุ่มบุคคลในตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดยถือหุ้นทั้งโดยตรงในนาม
บุคคลและถือหุ้นผ่านบริษทั ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน การให้ค  าปรึกษาและให้บริการส าหรับ
กิจการพลงังานกบับริษทัในเครือ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้งอยู่เลขท่ี 325/14 ถนนหลานหลวง                        
แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการใน               
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น งบ
การเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูล
ท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
มหาชน (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยและใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน
ประเทศ 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั   ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั                           ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Surge Energy Corporation Litmited  ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Seijo Corporation  ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ญ่ีปุ่ น 100 100 
SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่ น 87 87 
GK GSSE  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่ น 90 90 
Zouen Energy GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่ น 100 100 
บริษทั Sermsang Sustainable Singapore 

Private Limited 
ลงทุนและใหค้ าปรึกษา สิงคโปร์ 100 100 

Ashita Power 1 GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่ น 100 100 
Ashita Power 2 GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่ น 100 100 
Tenuun Gerel Construction LLC ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า มองโกเลีย 75 75 
Truong Thanh Quang Ngai Power and 

High Technology JSC. 
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 
เวียดนาม 

 
80 

 
80 

 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน
ประเทศ 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม     
Sea Sun Energy Partners Pte.,Ltd ลงทุนและใหค้ าปรึกษา สิงคโปร์ 84 - 
PT Sea Sun Energi ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า อินโดนีเซีย 84 - 

1.3.1 การลงทุนเพิม่ของบริษัทย่อยในระหว่างงวด 

1.3.1.1 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั Ashita Power 2 GK เป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นเยน 

1.3.1.2 ในระหว่างงวด บริษัทย่อยได้ลงทุนในบริษัท Sea Sun Energy Partners Pte., Ltd ซ่ึงจัดตั้ ง                 
ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 84                   
โดยบริษัทย่อยได้ช าระค่าหุ้นดังกล่าวมูลค่า 520,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วเม่ือวันท่ี                        
6 มิถุนายน 2562  

1.3.1.3 ในระหว่างงวด บริษทัย่อยไดล้งทุนในบริษทั PT Sea Sun Energi ซ่ึงจดัตั้งในประเทศอินโดนีเซีย 
ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าบนหลงัคาโดยถือหุ้นในสัดส่วน             
ร้อยละ 99.96 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดช้ าระค่าหุน้ 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี  
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                   
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและ                  
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท            
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐาน
การบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกัน
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณในสาระส าคัญ
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญัและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค้่าบริการ - - 7,250 7,250 อตัราตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 220,000 15,000  
ดอกเบ้ียรับ - - 19,768 8,014 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ    

2.0 - 3.3 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 521 729 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                    

2.0 ต่อปี 
ค่าบริการจ่าย - - 2,550 2,550 อตัราตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

รายไดจ้ากการขาย 1,849 1,262 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 273 - - - อตัราตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 90 146 90 90 อตัราตามสัญญา 
ซ้ือโปรแกรมพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

332 - - - อตัราตามสัญญา 
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(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค้่าบริการ - - 14,500 14,500 อตัราตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 220,000 120,000  
ดอกเบ้ียรับ - - 36,562 15,671 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ    

2.0 - 3.7 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,040 1,451 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                    

2.0 ต่อปี 
ค่าบริการจ่าย - - 5,100 5,100 อตัราตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

รายไดจ้ากการขาย 3,124 1,633 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 273 - - - อตัราตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 180 236 180 180 อตัราตามสัญญา 
ซ้ือโปรแกรมพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

504 - - - อตัราตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                         
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

     
ลูกหนีก้ารค้า - บุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 (หมายเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย - - 4,892 20,359 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,569 823 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,569 823 4,892 20,359 
     
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 140,000 - 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 140,000 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน(หมายเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย  - - 143,826 107,263 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 143,826 107,263 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 21,846 20,806 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 21,846 20,806 
     
ค่าเช่าค้างจ่าย - กรรมการ     
กรรมการ 30 30 30 30 

รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - กรรมการ 30 30 30 30 

 สัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้บริการกบับริษทัย่อยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งช าระค่าบริการเป็นรายเดือนตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาให้บริการกบับริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯตอ้งจ่ายช าระค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากัด) ได้มีการลงนามใน
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั) เป็นระยะเวลา 
25 ปี บริษทัยอ่ยเร่ิมมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากัด) ได้มีการลงนามใน
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั) เป็นระยะเวลา 
25 ปี บริษทัยอ่ยเร่ิมมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2562 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2562 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2562 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 มิถุนายน 2562 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 19,731 - - 19,731 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 88,632 - - 88,632 
รวมเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 108,363 - - 108,363 

 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  11,123 54,000 - 65,123 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 1,970,474 415,000 - 2,385,474 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 5,500 20,000 - 25,500 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 107,981 - (38,000) 69,981 

รวมเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,095,078 489,000 (38,000) 2,546,078 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบั บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2564 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.05 - 3.7 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายใน            
ปี 2563 - 2572 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.05 - 3.7 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2564 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.05 - 3.7 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2564 - 2572 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.05 - 3.7 ต่อปี 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2562 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 มิถุนายน 2562 

     
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 76,990 - (700) 76,290 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  11,599 - (170) 11,429 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จ ากดั 2,879 - (170) 2,709 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 2,953 - (170) 2,783 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 2,155 - (170) 1,985 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั 9,519 - (170) 9,349 

รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 106,095 - (1,550) 104,545 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 5,639 6,137 5,639 6,137 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 143 103 143 103 
รวม 5,782 6,240 5,782 6,240 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                       
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                       
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 11,363 12,374 11,363 12,374 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 286 207 286 207 
รวม 11,649 12,581 11,649 12,581 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินสด 323 3,506 11 4 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 48,836 760 67 32 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 693,088 1,120,864 69,488 356,775 

รวม 742,247 1,125,130 69,566 356,811 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง(บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั) ไดน้ าบญัชีเงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย์จ านวน 181.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อย: 90.9 ล้านบาท) ไปจ าน าเพื่อใช้เป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือเงินกูร้ะยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 โดยบริษทั
ยอ่ยฯสามารถเบิกถอนเงินฝากธนาคารดงักล่าวเพื่อใชจ่้ายในการด าเนินงานได ้  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์จ านวน 4.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2561: 235.0 ลา้นบาท) ซ่ึงไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกันส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 11 โดยบริษทัสามารถเบิกใชเ้งินจากบญัชีไดต้อ้งไดรั้บอนุญาตจากธนาคาร  

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 เป็นจ านวนเงิน 206.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 203.9 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้เพื่อ
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกันเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ี
ก าหนด โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวถูกกนัไวเ้พื่อใชส้ าหรับการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีจะครบ
ก าหนดช าระภายใน 6 เดือน 
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5.       ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,569 375 4,892 7,519 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - 448 - - 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - 1,070 
เกิน 1 ปี - - - 11,770 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการและบุคคล        
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,569 823 4,892 20,359 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 272,786 181,600 - - 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 71 37 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการ                                     
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 272,857 181,637 - - 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 143,826 107,263 
ค่าบริการคา้งรับ - - - - 

รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 143,826 107,263 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
เงินจ่ายล่วงหนา้อื่น 41,790 10,434 21,571 4,693 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 81,392 93,558 - - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัยอ่ย - 107,048 - - 

ภาษีซ้ือรอคืน 97,802 8,875 3,099 2,282 
ลูกหน้ีอื่น 2,769 6,425 - - 

รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 223,753 226,340 24,670 6,975 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 498,179 408,800 173,388 134,597 
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6. รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกช าระ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
มูลค่างานตามสัญญา  43,642 43,642 

การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ 43,642 32,012 
หกั : มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ 43,642 - 
รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ - 32,012 

7. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน 15.41 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2561: 0.01 ลา้นบาท) ซ่ึงได้วางไวเ้ป็นหลกัประกันส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 11 

บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน  354 ลา้นเยน หรือประมาณจ านวน 
101.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 330 ลา้นเยน หรือประมาณจ านวน 96.7 ลา้นบาท) ท่ีมีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใชภ้ายใตส้ัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัยอ่ยตอ้งท าการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใช้
เงินฝากดงักล่าว   

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

8.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 
2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

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

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,639,051 1,538,337 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 95,732 95,645 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                                              100 100 810,000 210,000 810,000 210,000 280,203 - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 11,989 12,046 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 57,286 49,749 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,760 2,904 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 100 100 72,400 70,000 72,400 70,000 53,479 48,282 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,858 3,000 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,626 9,704 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 2,015 2,155 

รวม       2,154,999 1,761,822 
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นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯยงัมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีมี               
ผลขาดทุนสะสมเกินทุนซ่ึงแสดงภายใตห้ัวขอ้ “ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

30 มิถุนายน                       
2562 

31 ธนัวาคม                  
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย         
บริษัทย่อย         
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  100 100 810,000 210,000 810,000 210,000 - (209,321) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 (33,179) (26,560) 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 100 100 5,300 5,200 5,300 5,200 (137) (56) 

รวมผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ   (33,316) (235,937) 

8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)                

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน่ 

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 175,456 152,839 - - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (12) (269) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (14,124) 8,465 (39,550) 26,846 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั (3,928) (3,742) 135 (607) 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั (28) (27) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 3,599 (152) - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั (72) (70) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 1,275 (1,100) - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั (66) (64) - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั (39) (37) - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั (70) (68) - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั (91) (103) - - 
รวม 161,900 155,672 (39,415) 26,239 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)                

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน่ 

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 320,713 285,216 - - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 87 (556) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (37,301) (13,219) (73,173) 32,113 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั (7,101) (6,896) 482 (408) 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั (57) (55) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 7,537 (409) - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั (144) (140) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 2,798 (2,865) - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั (143) (129) - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั (78) (80) - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั (140) (137) - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั (181) (204) - - 

รวม 285,990 260,526 (72,691) 31,705 

8.3 เงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดบริษทัฯไดบ้นัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                   
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                                
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 220,000 15,000 220,000 120,000 

รวม 220,000 15,000 220,000 120,000 
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8.4 การเรียกช าระค่าหุ้น 

8.4.1 ในระหวา่งงวด บริษทัเสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดเ้รียกใหบ้ริษทัฯช าระค่าหุน้เพิ่มทุนคิด
เป็นเงิน 600 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดท้ยอยรับช าระค่าหุน้เพิ่มทุนจนครบจ านวนท่ีไดเ้รียก
ช าระแลว้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

8.4.2 ในระหว่างงวด บริษทัเสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน คิดเป็นเงิน 
2.4 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทยอ่ยดงักล่าว ไดรั้บช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 

8.4.3 ในระหวา่งงวด บริษทัทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั ไดเ้รียกใหบ้ริษทัฯช าระค่าหุน้เพิ่มทุน คิดเป็นเงิน 
0.1 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดรั้บช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562  

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
31 ธนัวาคม 2561 8,900,033 1,479 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 1,519,514 10 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (87) - 
ผลต่างจากการแปลงค่า (172,974) - 

30 มิถุนายน 2562 10,246,486 1,489 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2561 547,949 475 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 123,080 110 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (14) - 
ผลต่างจากการแปลงค่า (2,095) - 

30 มิถุนายน 2562 668,920 585 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

31 ธนัวาคม 2561 8,352,084 1,004 

30 มิถุนายน 2562 9,577,566 904 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ าท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี เท่ากบั  
2,552.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 2,609.8 ล้านบาท) ไปค ้ าประกันการกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศสองแห่ง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทย่อยในญ่ีปุ่ นสองแห่งได้น าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า                      
ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 2,048.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 2,159.0 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็น
การค ้าประกนักูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่ นได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของงานระหว่าง 
ก่อสร้าง - โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า จ านวนรวมทั้งส้ิน 37.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: จ านวน 55.1  
ลา้นบาท) 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                    

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
31 ธนัวาคม 2561 978,605 91 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 141,382 - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (57) - 
ผลต่างจากการแปลงค่า (27,640) - 
30 มิถุนายน 2562 1,092,290 91 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
31 ธนัวาคม 2561 14,783 42 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 8,030 9 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (14) - 
ผลต่างจากการแปลงค่า (261) - 
30 มิถุนายน 2562 22,538 51 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า   
31 ธนัวาคม 2561 (13,189) - 
ผลต่างจากการแปลงค่า 341 - 
30 มิถุนายน 2562 (12,848) - 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ   
31 ธนัวาคม 2561 950,633 49 
30 มิถุนายน 2562  1,056,904 40 
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11. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) สกุลเงิน การช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

หมาย
เหตุ 

1) THBFIX 3 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

บาท ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายไตร
มาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึง
เดือน ธนัวาคม 2567 1,331,839 1,511,489 - - ก) 

2) อตัราคงที่ตามสัญญา บาท ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายไตร
มาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง 
เดือน ธนัวาคม 2568 800,000 800,000 800,000 800,000 ข) 

 THBFIX 3 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

บาท ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายไตร
มาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง 
เดือน ธนัวาคม 2568 715,000 - 715,000 - ข) 

3) JPY LIBOR 3 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินเยน
รายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 
2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2579 1,572,611 1,661,522 - - ค) 

4) JPY LIBOR 3 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินเยน
รายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม 
2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2580 2,306,963 1,920,962 - - ง) 

5) JPY TIBOR 3 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินเยนราย
ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562 
ถึงเดือนธนัวาคม 2578 634,597 718,947 -- - จ) 

6) JPY TIBOR 6 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินเยน
ราย 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 
2565 ถึงเดือนธนัวาคม 2581 1,125,211 1,155,064 - - ฉ) 

7) USD LIBOR 6 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา 

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงิน          
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ราย 6 เดือน    
เร่ิมตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2563 ถึง
เดือนกุมภาพนัธ์ 2572 - - - - ช) 

8) USD LIBOR 6 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา 

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงิน        
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ราย 3 เดือน    
เร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 ถึง  
เดือนมีนาคม 2577 - - - - ซ) 

รวมเงินกูย้ืมจากธนาคาร  8,486,221 7,767,984 1,515,000 800,000  

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (376,423) (391,189) (18,166) (19,355)  
รวม  8,109,798 7,376,795 1,496,834 780,645  

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (568,237) (508,587) (169,343) -  

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,541,561 6,868,208 1,327,491 780,645  
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หมายเหต ุ

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั) ไดน้ าบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษทัย่อยดังกล่าวไปค ้าประกันการกู้ยืมกับ
ธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และขอ้ 9 

ข) วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง โดยมีวงเงินกูย้ืม
รวมเป็นจ านวนเงิน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 วงเงิน วงเงินแรกเป็นจ านวนเงิน 800 ล้านบาท              
คิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามสัญญา และวงเงินท่ีสองเป็นจ านวนเงิน 1,200 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ีย 
THBFIX 3 เดือนบวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯได้มีการเบิกเงินกู้ยืมแล้ว
จ านวน 1,515 ลา้นบาท  (31 ธนัวาคม 2561: 800 ลา้นบาท) บริษทัฯไดน้ าบญัชีเงินฝากส าหรับเงินปัน
ผลท่ีไดรั้บจากบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไปค ้าประกนัวงเงินกูด้งัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 4 และ ขอ้ 7 

ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (SS Hidaka No Mori GK) ไดน้ าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ของโรงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษทัย่อยและเงินฝากท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไปค ้าประกันการกู้ยืมกับ
ธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ ขอ้ 9 

ง) เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (GK GSSE) ได้เข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 10,023.0 ล้านเยน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562               
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจ านวน 8,080.0 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2561: 6,554.2 ลา้นเยน) 

จ) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (Zouen Energy GK) ได้น าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
โรงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษทัย่อยและเงินฝากท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไปค ้าประกันการกูย้ืมเงินกบั
ธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ ขอ้ 9 

ฉ) เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (Ashita Power 1 GK) ได้เข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับ
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 11,935.5 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจ านวน 3,941.0 ลา้นเยน ( 31 ธนัวาคม 2561: 3,941.0 ลา้นเยน) 

ช) เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (Tenuun Gerel Construction LLC) ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืม
เงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงโดยมีบริษทัฯ เป็นผูค้  ้าประกนัวงเงิน โดยมีวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 
18.7 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยยงัไม่ไดเ้บิกเงินกู้วงเงิน
ดงักล่าว 

ซ)   เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology 

JSC.) ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงส าหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศเวียดนาม  โดยมีวงเงินกู้ระยะยาวจ านวน 32.5 ล้านเหรียญ                 
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดเ้บิกเงินกูว้งเงินดงักล่าว 
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ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ
ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และการจ่าย              
เงินปันผลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาเงินกูแ้ละแจง้ใหธ้นาคารทราบ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีวงเงินกู้ยืมท่ียงัมิได้เบิกใช้จ านวน 525 ล้านบาท,     
9,937.5 ลา้นเยน และ 51.2 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (บริษทัฯ: 485.0 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561: 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ านวน 1,240.0 ล้านบาท และ 11,463.3 ล้านเยน และเฉพาะบริษัทฯ: 1,200.0             
ลา้นบาท) 

12. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 9,498 21 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
และอื่น ๆ (61) (47) (29) (21) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,437 (26) (29) (21) 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 9,540 117 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
และอื่น ๆ (122) (94) (59) (43) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,418 23 (59) (43) 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                
วนัที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                
วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 175,967 155,009 160,425 152,758 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0, 5, 10, 

15, 16.5, 17, 20 
ร้อยละ 0, 10, 15, 

16.5, 17, 20 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 32,282 30,355 32,085 30,551 
ผลกระทบทางภาษสี าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 15) (35,893) (30,550) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 185 389 4 41 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้ - - (32,380) (31,134) 
การใชป้ระโยชน์จากขาดทุนทางภาษี (318) (2,295) - - 
ขาดทุนทางภาษีส าหรับงวดท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีระหว่างงวด  13,181 2,075 262 521 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,437 (26) (29) (21) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                                
วนัที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                                
วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 298,645 261,050 284,420 259,289 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0, 5, 10, 

15, 16.5, 17, 20 
ร้อยละ 0, 10, 15, 

16.5, 17, 20 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 57,244 52,160 56,884 51,857 
ผลกระทบทางภาษสี าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 15) (65,774) (57,008) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 555 615 76 141 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้ - - (57,198) (52,105) 
การใชป้ระโยชน์จากขาดทุนทางภาษี (883) (2,782) - - 
ขาดทุนทางภาษีส าหรับงวดท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีระหว่างงวด  18,276 7,038 179 64 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,418 23 (59) (43) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน                         
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

ส าหรับงวดหกเดือน                           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2562 2561 2562 2561 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - - - - 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  - - - - 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 603 482 241 182 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัยอ่ย                  
ในต่างประเทศ 9,484 - - - 

13. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน           
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

14. การจ่ายเงินปันผล 

 วนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี  2561 จาก
ก าไรประจ าปี 2561 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.217 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 200 
ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2562 
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15.   สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน                     
(พ.ศ. 2520) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่ละบตัรส่งเสริม ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท 
บัตรส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้จาก 

การประกอบกิจการ 
สิทธิประโยชน์ 

เลขที ่ ลงวันที่ 
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 2645(1)/2556 19 พฤศจิกายน 2556 2 กุมภาพนัธ์ 2558 ขอ้ ก), ข), ง) 
บริษทั เสริมสร้างอินฟินิท จ ากดั 60-1446-1-00-1-0 

61-0246-1-00-1-0 
61-0796-1-00-1-0 
61-0797-1-00-1-0 
61-0798-1-00-1-0 
61-0799-1-00-1-0 
61-0800-1-00-1-0 
62-0029-1-00-1-0 

20 ธนัวาคม 2560 
9 มีนาคม 2561 

5 กรกฏาคม 2561 
5 กรกฏาคม 2561 
5 กรกฏาคม 2561 
5 กรกฏาคม 2561 
5 กรกฏาคม 2561 
9 มกราคม 2562 

12 มีนาคม 2561 
1 มีนาคม 2561 

1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 
1 เมษายน 2562 

ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 

บริษทั เสริมสร้างโซลาร์ จ ากดั 61-0508-1-00-1-0 3 พฤษภาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561 ขอ้ ค), ง) 

 ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดงักล่าวประกอบดว้ย  

ก)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม            
มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

ข)  ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

ค)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

ง)  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
จะได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ี
เกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัพน้
ก าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้ 
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รายไดข้องบริษทัยอ่ย จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม                  
การลงทุน 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม                     
การลงทุน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขาย 94.3  74.5  143.8  74.3  238.1  148.8  
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคา
รับซ้ือไฟฟ้า 160.8  150.0  - - 160.8  150.0  

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 0.3  - 0.3  - 
รายไดค้่าบริการ - - 0.2  - 0.2  - 

รายไดอ่ื้น 1.4  - 2.3  2.6  3.7  2.6  

รวม 256.5  224.5  146.6  76.9  403.1  301.4  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม                  
การลงทุน 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม                     
การลงทุน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขาย 178.3 142.5 219.4 92.9 397.7 235.4 
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคา
รับซ้ือไฟฟ้า 302.2 285.0 - - 302.2 285.0 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 11.9 - 11.9 - 
รายไดค้่าบริการ - - 0.4 - 0.4 - 

รายไดอ่ื้น 1.4 - 3.4 3.4 4.8 3.4 

รวม 481.9 427.5 235.1 96.3 717.0 523.8 

16. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 
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17.    ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2. ธุรกิจจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและใหบ้ริการติดตั้งหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 

3. ธุรกิจอ่ืนๆ (ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน การใหค้  าปรึกษาและอ่ืนๆ) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม ซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมใน             
งบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายได ้ก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจ าหน่ายและ
ให้บริการติดตั้งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์ ธุรกิจอื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดข้ายไฟจากส่วนงานธุรกิจ 393,942 297,563 4,848 1,261 - - - - 398,790 298,824 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 1,368 - - -  (1,095) - 273 - 
รายไดอ้ื่น 1,727 337 261 - 13,450 13,011  (13,447)  (13,020) 1,991 328 
รวมรายไดแ้ละรายไดอ้ื่น 395,669 297,900 6,477 1,261 13,450 13,011  (14,542)  (13,020) 401,054 299,152 

ก าไรจากการด าเนินงาน 270,021 205,386 1,876  (850) 147,586 34,967  (196,710)  (50,944) 222,773 188,559 

รายไดด้อกเบ้ีย 880 1,020 24 15 57,246 21,420  (56,209)  (20,163) 1,941 2,292 

ตน้ทุนทางการเงิน  (39,928)  (34,130)  (626)  (266)  (61,637)  (22,502) 53,444 21,056  (48,747)  (35,842) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน  (39,048)  (33,110)  (602)  (251)  (4,391)  (1,082)  (2,765) 893  (46,806)  (33,550) 
           
ก าไรตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงนิได้    230,973 172,276 1,274  (1,101) 143,195 33,885  (199,475)  (50,051) 175,967 155,009 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้  (9,483)  (8) - - 29 21 17 13  (9,437) 26 

ก าไรส าหรับงวด 221,490 172,268 1,274  (1,101) 143,224 33,906  (199,458)  (50,038) 166,530 155,035 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจ าหน่ายและ
ให้บริการติดตั้งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์ ธุรกิจอื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดข้ายไฟจากส่วนงานธุรกิจ 690,948 518,742 8,881 1,633 - - - - 699,829 520,375 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 12,998 - - - (1,095) - 11,903 - 
รายไดอ้ื่น 2,139 625 640 1 27,065 26,043 (26,886) (26,029) 2,958 640 

รวมรายไดแ้ละรายไดอ้ื่น 693,087 519,367 22,519 1,634 27,065 26,043 (27,981) (26,029) 714,690 521,015 

ก าไรจากการด าเนินงาน 456,370 360,480 4,397 (2,570) 92,174 116,540 (161,713) (153,896) 391,228 320,554 

รายไดด้อกเบ้ีย 1,043 1,717 24 15 99,418 40,578 (98,255) (39,493) 2,230 2,817 

ตน้ทุนทางการเงิน (78,737) (60,607) (1,343) (310) (112,037) (41,503) 97,304 40,099 (94,813) (62,321) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (77,694) (58,890) (1,319) (295) (12,619) (925) (951) 606 (92,583) (59,504) 

           
ก าไรตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงนิได้    378,676 301,590 3,078 (2,865) 79,555 115,615 (162,664) (153,290) 298,645 261,050 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (9,512) (92) - - 59 43 35 26 (9,418) (23) 

ก าไรส าหรับงวด 369,164 301,498 3,078 (2,865) 79,614 115,658 (162,629) (153,264) 289,227 261,027 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

18.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั) ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อสัญญาได้อีก
คราวละ 5 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. บริษทั
ยอ่ยไดรั้บเงินสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จ านวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต ์- ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 
10 ปีนบัจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558) 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่ น (SS Hidaka No Mori GK) ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
Hokkaido Electric Power Company Limited โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา  

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั) ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟกบั
บริษทัแห่งหน่ึง (บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยบริษทัย่อยเร่ิมมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใน
เดือนกรกฎาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั) ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีอายุสัญญา 25 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
สัญญา 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่ น (Zouen Energy) ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Kyushu 
Electric KK โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา  

เม่ือวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในเวียดนาม (Truong Thanh Quang Ngai Power and High 

Technology JSC.) ได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดย
บริษทัยอ่ยเร่ิมมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในเดือน พฤษภาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฏาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในมองโกเลีย (Tenuun Gerel Construction LLC) ไดท้ าสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้ากบั National Dispatching Centerโดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 12  ปี โดยบริษทัย่อยเร่ิมมีรายได้จาก
การขายไฟฟ้าในเดือน กรกฏาคม 2562 
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18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน               
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาโครงการ การซ้ือท่ีดิน การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และด าเนินการเก่ียวกับ
ใบอนุญาตต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
บริษทัยอ่ยในประเทศ สกุลเงิน 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ไทย บาท 3.8 37.4 
ญ่ีปุ่ น เยน 9,453.9 11,057.9 
มองโกเลีย มองโกเลีย 1,224.7 2,709.5 
เวียดนาม ดอลลาร์สหรัฐ 7.8 23.1 
 ดองเวียดนาม 76,791.4 - 

18.3  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวเป็น
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี เร่ิมตั้ งแต่ปี 2560 - 2561 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจ านวนรวม 153.2 ล้านเยน                        
(31 ธนัวาคม 2561: 153.2 ลา้นเยน) 

18.4 สัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศมีภาระผูกพนัเก่ียวกบั
สัญญาบริการ โดยมีภาระผกูพนัในการช าระค่าบริการคงเหลือตามสัญญา ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 41 42 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 176 173 
มากกวา่ 5 ปี 22 44 

รวม 239 259 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ นมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการระยะยาวจากการ
เขา้ท าสัญญากบัผูใ้หบ้ริการต่างๆ โดยมีบริการต่อปีเป็นจ านวน 83.0 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2561: 83.0  ลา้น
เยน) 
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18.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบ ารุงรักษา 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญา
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีภาระผกูพนัในการช าระค่าบริการคงเหลือตามสัญญา ดงัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นเยน) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 66 35 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 88 87 
มากกวา่ 5 ปี 402 413 

รวม 556 535 

18.6  ค่าหุ้นบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุ้นจากการออกและเรียกช าระหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหเ้ท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจ านวน 568.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1,171.0 ลา้นบาท)  

บริษทัย่อยในประเทศฮ่องกงมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นอีกจ านวน 
1,094.6 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2561: 1,411.6 ลา้นเยน)  

18.7 หนังสือค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึงเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญากบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นจ านวน 32.7 ลา้นบาทและเฉพาะ
บริษทัฯเป็นจ านวน 31.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: บริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นจ านวน 32.7 ลา้นบาท
และเฉพาะบริษทัฯเป็นจ านวน 31.0 ลา้นบาท) 

18.8 ตราสารอนุพนัธ์ 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 
(Interest rate swap contracts) 

 มูลค่าตามสัญญา    
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัส้ินสุดสัญญา 

1 200 ลา้นบาท 227 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX-REUTERS               
3 เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 5.795 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

2 666 ลา้นบาท 756 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX-REUTERS             
3 เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี                  
ร้อยละ 5.710 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

3 2,998 ลา้นเยน 2,998 ลา้นเยน อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
 JPY-TIBOR 6 เดือน 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 0.82 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2581 
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ข) สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
สกุลเงิน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา จ านวนท่ีซ้ือ 

  
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 14 มกราคม 2563 31.52 2.60 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 13 พฤษภาคม 2563 31.57 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 15 พฤษภาคม 2563 31.36 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
สกุลเงิน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา จ านวนท่ีซ้ือ 

  
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 25 มกราคม 2562 32.80 0.03 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 25 กุมภาพนัธ์ 2562 32.95 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 13 พฤษภาคม 2562 31.98 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 15 พฤษภาคม 2562 31.85 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

18.9 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอนัเก่ียวเน่ืองจาก เงินตราต่างประเทศ              
การซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินตราต่างประเทศ ลูกหน้ีสรรพากร เจา้หน้ีการคา้ ค่าหุ้นคา้งจ่ายและเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ
และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ  ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน                  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน                

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เยน 2,878,262 3,264,460 18,748,408 18,235,082 0.2855140 0.2930890 
ดอลลาร์สหรัฐ 3,575 1,175 1,561 4,095 30.744250 32.449800 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 30 30 13 5 22.726050 23.694250 
มองโกเลีย 19,238 28,873 1,142 22,402 0.0115527 0.0122790 
ดองเวียดนาม 151,136,317 81,325,775 281,071,591 84,261,201 0.0013185 0.0013970 
รูเปีย 637 - 217,002 - 0.0021894 - 

19. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 
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