
 

 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต   

เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                       

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)                

และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ 

คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5.3 เนืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์               

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทั ไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับ               

งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผอ่นปรนชวัคราว

สาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส                    

โคโรนา 2019 ทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทงันี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีนี

แต่อยา่งใด 
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เรืองอืน 

เนืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตใุหบ้ริษทัฯตอ้ง

เลือนการจดัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ออกไปจึงยงัไม่มีมติทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเรืองการแต่งตงั

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯสาํหรับรอบบญัชีปี 2563 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯไดม้ีมติใหน้าํเสนอต่อที

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯให้แต่งตงัขา้พเจา้ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯสาํหรับรอบบญัชีปี 2563 ขา้พเจา้จึง

ไดเ้ขา้ปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรบังวดไตรมาสที 1 ปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้                     

ซึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัที ทจ. 28/2563 ลงวนัที 27 มีนาคม 2563 

 

 

 

 

สิริกร  เพลินพิศศิริ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2563 



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 994,280                 915,457                 31,286                   78,933                   

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนัระยะสนั 5 451,904                 283,149                 313,323                 95,654                   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4, 6 438,598                 361,395                 237,702                 221,037                 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                             -                             454,646                 426,857                 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 731                        -                             -                             -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 32,789                   29,810                   2,298                     2,202                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,918,302              1,589,811              1,039,255              824,683                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนัระยะยาว 7 388,001                 159,037                 104,739                 17,158                   

ลูกหนีกรมสรรพากร 17,705                   17,412                   6                            -                             

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 -                             -                             2,684,597              2,649,597              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 26,041                   26,041                   -                             -                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                             -                             2,334,140              2,486,055              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 9 10,336,137            9,722,104              736                        791                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 1,123,118              1,045,830              27                          31                          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 854,779                 -                             -                             

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                             119,062                 -                             -                             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,089                     969                        484                        437                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 386,045                 364,861                 -                             -                             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,137,915            11,455,316            5,124,729              5,154,069              

รวมสินทรัพย์ 15,056,217            13,045,127            6,163,984              5,978,752              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 391,570                 361,770                 391,570                 361,770                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4 159,104                 208,658                 35,194                   41,513                   

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 7,294                     6,294                     -                             -                             

ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 9,848                     9,281                     -                             -                             

ค่าหุน้คา้งจ่ายจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                             71,414                   -                             -                             

เงินกูย้ืมระยะสนัจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย -                             12,062                   -                             -                             

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                             -                             101,857                 103,145                 

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 31,741                   225                        -                             -                             

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 12 757,128                 686,089                 343,167                 343,160                 

หนีสินหมุนเวียนอืน 11,597                   12,075                   227                        315                        

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,368,282              1,367,868              872,015                 849,903                 

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายหนึงปี 692,856                 917                        -                             -                             

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 8,492,997              7,666,373              1,236,895              1,308,230              

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,784                     3,962                     -                             -                             

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 204,057                 -                             -                             -                             

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 9,284                     9,021                     2,422                     2,184                     

ผลขาดทุนทีเกินกวา่เงินลงทุนซึงบนัทึกโดย

   วิธีส่วนไดส่้วนเสียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                             -                             36,907                   41,412                   

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 9,405,978              7,680,273              1,276,224              1,351,826              

รวมหนสิีน 10,774,260            9,048,141              2,148,239              2,201,729              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(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 14 92,200                   92,200                   92,200                   92,200                   

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,618,320              1,402,274              1,618,320              1,402,274              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (161,083)                (183,759)                (161,083)                (183,759)                

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,015,745              3,777,023              4,015,745              3,777,023              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 266,212                 219,963                 -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,281,957              3,996,986              4,015,745              3,777,023              

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,056,217            13,045,127            6,163,984              5,978,752              

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563  2562 2563  2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 252,302               159,648               -                            -                          

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิมราคารับซือไฟฟ้า 142,944               141,391               -                            -                          

รายไดจ้ากการก่อสร้าง -                          11,630                 -                            -                          

รายไดค้่าบริหาร 4 6,158                   -                          7,250                     7,250                   

ดอกเบียรับ 4 804                      289                      28,919                   16,794                 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 51,044                 -                          -                            68                        

รายไดอื้น 4,416                   967                      -                            173                      

รวมรายได้ 457,668               313,925               36,169                   24,285                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขาย 138,440               94,214                 -                            -                          

ตน้ทุนก่อสร้าง -                          9,880                   -                            -                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39,815                 41,087                 17,326                   13,228                 

รวมค่าใช้จ่าย 178,255               145,181               17,326                   13,228                 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทย่อย

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 279,413               168,744               18,843                   11,057                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.2 -                          -                          222,640                 124,090               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 279,413               168,744               241,483                 135,147               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 4 61,723                 46,066                 24,582                   11,152                 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 217,690               122,678               216,901                 123,995               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (3,211)                 19                        48                          30                        

กําไรสําหรับงวด 214,479               122,697               216,949                 124,025               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 257,704               (39,070)               221,693                 (33,276)               

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (36,240)               -                          (36,240)                  -                          

รายการทีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          -                            -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 221,464               (39,070)               185,453                 (33,276)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 435,943               83,627                 402,402                 90,749                 

การแบ่งปันกําไร:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 216,949               124,025               216,949                 124,025               

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,470)                 (1,328)                 -                            -                          

214,479               122,697               216,949                 124,025               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563  2562 2563  2562

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 402,402               90,749                 402,402                 90,749                 

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 33,541                 (7,122)                 -                            -                          

435,943               83,627                 402,402                 90,749                 

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 16

   กาํไรส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.24                     0.13                     0.24                       0.13                     

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 922,000,000        922,000,000        922,000,000          922,000,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน

จากการรวมธุรกิจ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างการแปลง ผลขาดทุนจากการ ขาดทุนจากการ รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ภายใตก้าร สาํรอง ค่างบการเงินทีเป็น ประมาณการตามหลกั ป้องกนัความเสียง องคป์ระกอบอนืของ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย กาํไรสะสม เงินตราต่างประเทศ คณิตศาสตร์ประกนัภยั กระแสเงินสด ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 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 -                              -                        -                         -                      124,025           -                              -                                    -                            -                              124,025                (1,328)                     122,697                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                        -                         -                      -                      (33,276)                   -                                    -                            (33,276)                   (33,276)                 (5,794)                     (39,070)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                        -                         -                      124,025           (33,276)                   -                                    -                            (33,276)                   90,749                  (7,122)                     83,627                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม 2562 922,000                  1,511,210         33,098                64,815             1,208,081        (114,587)                 (327)                              -                            (114,914)                 3,624,290             317,483                  3,941,773               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 922,000                  1,511,210         33,098                92,200             1,402,274        (183,296)                 (463)                              -                            (183,759)                 3,777,023             219,963                  3,996,986               

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย

   การบญัชี (หมายเหตุ 3) -                              -                        -                         -                      (903)                -                              -                                    (162,777)               (162,777)                 (163,680)               -                              (163,680)                 

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 922,000                  1,511,210         33,098                92,200             1,401,371        (183,296)                 (463)                              (162,777)               (346,536)                 3,613,343             219,963                  3,833,306               

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                        -                         -                      216,949           -                              -                                    -                            -                              216,949                (2,470)                     214,479                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                        -                         -                      -                      221,693                   -                                    (36,240)                 185,453                  185,453                36,011                    221,464                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                        -                         -                      216,949           221,693                   -                                    (36,240)                 185,453                  402,402                33,541                    435,943                  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   เพมิขึนจากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย -                              -                        -                         -                      -                      -                              -                                    -                            -                              -                            12,708                    12,708                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม 2563 922,000                  1,511,210         33,098                92,200             1,618,320        38,397                     (463)                              (199,017)               (161,083)                 4,015,745             266,212                  4,281,957               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน ผลต่างการแปลงค่า ผลขาดทุนจาก ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการรวมธุรกิจภายใต้ งบการเงินทีเป็น การประมาณการตาม ป้องกนัความเสียง รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั  การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  เงินตราต่างประเทศ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั กระแสเงินสด ของส่วนของผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 922,000                   1,511,210         33,098                          64,815                 1,084,056            (81,311)                         (327)                                   -                             (81,638)                         3,533,541                  

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                       -                                    -                          124,025               -                                    -                                         -                             -                                    124,025                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                       -                                    -                          -                          (33,276)                         -                                         -                             (33,276)                         (33,276)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                       -                                    -                          124,025               (33,276)                         -                                         -                             (33,276)                         90,749                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 922,000                   1,511,210         33,098                          64,815                 1,208,081            (114,587)                       (327)                                   -                             (114,914)                       3,624,290                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 922,000                   1,511,210         33,098                          92,200                 1,402,274            (183,296)                       (463)                                   -                             (183,759)                       3,777,023                  

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย

   การบญัชี (หมายเหตุ 3) -                              -                       -                                    -                          (903)                    -                                    -                                         (162,777)                (162,777)                       (163,680)                   

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 922,000                   1,511,210         33,098                          92,200                 1,401,371            (183,296)                       (463)                                   (162,777)                (346,536)                       3,613,343                  

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                       -                                    -                          216,949               -                                    -                                         -                             -                                    216,949                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                       -                                    -                          -                          221,693                        -                                         (36,240)                  185,453                        185,453                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                       -                                    -                          216,949               221,693                        -                                         (36,240)                  185,453                        402,402                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 922,000                   1,511,210         33,098                          92,200                 1,618,320            38,397                          (463)                                   (199,017)                (161,083)                       4,015,745                  

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 217,690                  122,678                  216,901                  123,995                        

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 125,486                  62,156                    59                           59                                 

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 318                         -                             -                             -                                    

   สาํรองหนีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 402                         305                         238                         148                               

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (222,640)                (124,090)                       

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกแปลียนทยีงัไม่เกิดขึนจริง (5,346)                    1,065                      1,416                      -                                    

   ดอกเบียรับ (804)                       (289)                       (28,919)                  (16,794)                         

   ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 61,723                    46,066                    24,582                    11,152                          

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 399,469                  231,981                  (8,363)                    (5,530)                           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (71,100)                  41,932                    12,984                    9,077                            

   รายไดค้่าก่อสรา้งทียงัไม่เรียกชาํระ -                             27,648                    -                             -                                    

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (2,979)                    834                         (96)                         (19)                                

   ลูกหนีกรมสรรพากร (775)                       57,069                    (6)                           768                               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (48,419)                  8,076                      -                             -                                    

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,359                      (18,013)                  (6,760)                    1,155                            

   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 1,000                      1,438                      -                             -                                    

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (478)                       26,110                    (88)                         (925)                              

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (140)                       (12,475)                  -                             -                                    

   เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 277,937                  364,600                  (2,329)                    4,526                            

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (459)                       (3,461)                    (135)                       (615)                              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 277,478                  361,139                  (2,464)                    3,911                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะสนั (168,755)                227,767                  (217,669)                230,233                        

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะยาว (228,964)                (8,292)                    (87,581)                  (10,233)                         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                             -                             (35,000)                  (46,000)                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (18,177)                  (482,500)                       

เงินจ่ายชาํระค่าหุน้ลดทุนของบริษทัยอ่ย (77,633)                  -                             -                             -                                    

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             410,000                  -                                    

ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย -                             (107,734)                -                             -                                    

เจา้หนีค่าก่อสร้าง (51,139)                  331,497                  -                             -                                    

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (41,169)                  (905,775)                -                             (11)                                

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,180)                    (15,628)                  -                             -                                    

เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล -                             93,717                    -                             -                                    

ดอกเบียรับ 804                         289                         -                             -                                    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (569,036)                (384,159)                51,573                    (308,511)                       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนั -                             -                             (1,288)                    (1,350)                           

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (12,108)                  -                             -                             -                                    

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (10,664)                  -                             -                             -                                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 625,951                  220,000                  15,000                    220,000                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (227,563)                (166,055)                (87,000)                  -                                    

เงินสดรับจากการเพมิทุนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 12,708                    -                             -                             -                                    

จ่ายดอกเบียและค่าธรรมเนียมธนาคาร (74,874)                  (66,185)                  (23,468)                  (10,237)                         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 313,450                  (12,240)                  (96,756)                  208,413                        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 56,931                    (17,384)                  -                             -                                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 78,823                    (52,644)                  (47,647)                  (96,187)                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 915,457                  1,125,130               78,933                    356,811                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 994,280                  1,072,486               31,286                    260,624                        

-                             -                             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยถ์าวรเพมิขนึจากการเปลียนแทน 41                           55                           -                             -                                    

   โอนดอกเบียจ่ายเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ 22,112                    18,813                    -                             1,826                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมี

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ของบริษทัเป็นกลุ่มบุคคลในตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่”) โดยถือหุ้นทงัโดยตรงในนามบุคคล

และถือหุ้นผ่านบริษทั ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน การให้คาํปรึกษาและให้บริการสําหรับกิจการ

พลงังานกบับริษทัในเครือ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯตงัอยู่เลขที 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี

แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึนอย่างต่อเนือง 

ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดังกล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร

ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบั

มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทงันีฝ่ายบริหารได้ใช้

ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันนั

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้

ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจัดทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั 

จาํกัด มหาชน (ซึงต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษทัย่อยและใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างเกียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่ง

งวดปัจจุบนั 

   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตงัขึนใน

ประเทศ 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัทย่อยทีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง    

บริษทั เสริมสรา้งพลงังาน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสรา้ง คอร์ปอเรชัน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสรา้ง อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 100 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจี จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 100 

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสรา้ง โซลาร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบิลพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั พลสั เอนเนอจี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสรา้ง อินฟินิท จาํกดั                  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั สยามคลีนโซลูชนั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั ทริปเปิลพี รีนิวเอเบิล จาํกดั                          ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

Troung Thanh Tra Vinh Wind Power JSC.                                   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า เวียดนาม 80 80 

บริษัทย่อยทีบริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม     

บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 

บริษทั Surge Energy Corporation Litmited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮอ่งกง 100 100 

บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 

บริษทั Sermsang Sustainable Singapore 

Private Limited 

ลงทุนและใหค้าํปรึกษา สิงคโปร์ 100 100 

บริษทั Seijo Corporation  ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ญีปุ่ น 100 100 

SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญีปุ่ น 87 87 

GK GSSE  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญีปุ่ น 90 90 

Zouen Energy GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญีปุ่ น 100 100 

Ashita Power 1 GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญีปุ่ น 100 100 

Ashita Power 2 GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญีปุ่ น 100 100 
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   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตงัขึนใน

ประเทศ 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัทย่อยทีบริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม (ต่อ)     

Tenuun Gerel Construction LLC ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า มองโกเลีย 75 75 

Truong Thanh Quang Ngai Power and 

High Technology JSC. 

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า เวียดนาม 80 80 

Sea Sun Energy Partners Pte., Ltd. ลงทุนและใหค้าํปรึกษา สิงคโปร์ 75 84 

PT Sea Sun Energi ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า อนิโดนีเซีย 75 84 

1.4.1 การลงทุนเพมิของบริษัทย่อยในระหว่างงวด 

 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพมิในบริษทัต่างๆ ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้น) 

บริษทั จาํนวนเงินทีลงทุน 

 สกุลเงิน 

สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที                             

31 มีนาคม 2563 

Ashita Power 2 GK เยน 2.9 

Sea Sun Energy Partners Pte.,Ltd ดอลล่าร์สหรัฐ 1.0 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน

ทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้

การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี   
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1.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึง

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

การนาํมาตรฐานกลุ่มนีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปนี 

- กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื  

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมือเริมแรกดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลา

รายงาน ทงันีกลุ่มบริษทัไดน้าํการบญัชีป้องกนัความเสียงมาถือปฏิบติัสาํหรับบางรายการ 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อ

สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน 

บริษทัจะใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอาย ุ
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กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบติัครังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมและกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ณ วันที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนทีแสดง

เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

1.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผู ้เช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัครังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ 

วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

1.5.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตัิทางบัญชีใน

ช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และมี

ผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลา

ระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563  
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี  

- เลือกทีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

- เลือกทีจะไม่นาํขอ้มูลทีเกียวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความ

เพียงพอของกาํไรทางภาษีทีจะเกิดขึนในอนาคตเพือทีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชี 

- เลือกทีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

2. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเรืองเครืองมือทางการเงิน

และสัญญาเช่า 

2.1 เครืองมือทางการเงนิ 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึนอยู่

กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจัดการสินทรัพย ์และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงินนนั 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนซึงจะไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จัดประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนยกเวน้สัญญา

อนุพนัธ์ทีใชส้าํหรับการบญัชีป้องกนัความเสียง  

การบัญชีป้องกนัความเสียง 

กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาในสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย เพือป้องกนัความเสียงจากการเปลียนแปลงของ

อตัราดอกเบีย กลุ่มบริษทัใช้การบัญชีป้องกันความเสียงสําหรับการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด

สําหรับสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอัตรา

ดอกเบียส่วนทีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียส่วนทีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน

ตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึนก่อน กลุ่มบริษทัใช้วิธีการ

อยา่งง่ายในการพจิารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ 

2.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

หักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีสินตาม

สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการ

วดัมูลค่าเริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริม

มีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่

กลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที

สัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัสินสุดอายุ

สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึนก่อน 

หนสิีนตามสัญญาเช่า 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่าย

ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่ม

บริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะท้อน

ดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชําระแล้ว 

นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมิน

สัญญาเช่าใหม ่

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํา 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

หรือสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

3. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือ

ปฏิบัต ิ

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดย

กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่องบการเงินต้นงวดปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐาน

เหล่านีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเครืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน          

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 9,722,104 - (1,418) 9,720,686 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,045,830 - (5,160) 1,040,670 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 796,613 796,613 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 119,062 - (119,062) - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 969 4,850 - 5,819 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวียน     

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 226 - 28,736 28,962 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน - 903 - 903 

หนีสินไม่หมุนเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 

917 - 642,237 643,154 

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 167,627 - 167,627 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,402,274 (903) - 1,401,371 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น                

- ขาดทุนจากการป้องกนัความเสียง

 กระแสเงินสด - (162,777) - (162,777) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน            

ทางการเงินกลุ่มเครืองมือ

ทางการเงิน 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,486,055 (163,680) 2,322,375 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,402,274 (903) 1,401,371 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น                

- ขาดทุนจากการป้องกนัความเสียง - (162,777) (162,777) 

ณ  วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัมีการจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอืนใหม่ตามที

กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 โดยเงินลงทุนระยะยาวอืนจัดประเภทใหม่เป็น

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ซึงไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวดปี 2563 

3.1 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่า

สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ทีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพมิของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สาํหรับสัญญาเช่า

ทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่า

ดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน           

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 857,778 840 

หกั: สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ  (840) (840) 

หกั: ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (185,965) - 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก 670,973 - 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 1,143 - 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 672,116 - 

   

ประกอบดว้ย   

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 28,962 - 

หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 643,154 - 

 672,116 - 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั

ครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 796,613 - 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 796,613 - 
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4. รายการธุรกจิกับกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญัและบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนัซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี  

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      

รายไดค้่าบริหาร - - 7,250 7,250 อตัราตามสัญญา 

ดอกเบียรับ - - 28,919 16,794 อตัราดอกเบียร้อยละ 3.05 - 5.88 

เงินปันผลรับ - - 410,000 -  

ดอกเบียจ่าย - - 504 519 อตัราดอกเบียร้อยละ 2.0 

ค่าบริการจ่าย - - 2,550 2,550 อตัราตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการที

เกียวขอ้งกนั 

     

รายไดจ้ากการขาย 1,874 1,275 - - อตัราตามสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 193 90 99 90 อตัราตามสัญญา 

ซือโปรแกรมพฒันาระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 

- 172 - - อตัราตามสัญญา 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                         

มีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

     

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 6)     

บริษทัยอ่ย - - 2,217 4,893 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั 1,450 1,134 - - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,450 1,134 2,217 4,893 

     

ดอกเบียค้างรับ - กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 6)     

บริษทัยอ่ย - - 227,789 198,274 

รวมดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 227,789 198,274 

     

ค่าบริหารค้างรับ- กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 6)     

บริษทัยอ่ย - - 1,337 - 

รวมค่าบริหารคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 1,337 - 

     

เงินทดรองจ่ายซือสินทรัพย์     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 15,730 - - - 

รวมเงินทดรองจ่ายซือสินทรัพย ์ 15,730 - - - 

     

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกยีวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย  - - - 5,457 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 53 15 38 - 

รวมเจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 53 15 38 5,457 

     

ค่าบริหารค้างจ่าย - กิจการทีเกียวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 2,728 - 

รวมค่าบริหารคา้งจ่าย- กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 2,728 - 

     

ดอกเบียค้างจ่าย - กิจการทีเกยีวข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 23,330 22,889 

รวมดอกเบียคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 23,330 22,889 

     

ค่าเช่าค้างจ่าย - กรรมการ     

กรรมการ 30 30 30 30 

รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - กรรมการ 30 30 30 30 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

 สัญญาบริหาร 

 บริษทัฯได้ทาํสัญญาค่าบริหารกับบริษทัย่อยสองแห่ง ซึงบริษทัย่อยตอ้งชาํระค่าบริหารตามทีระบุไวใ้น

สัญญา 

 บริษทัย่อยแห่งหนึงไดท้าํสัญญาค่าบริหารกบับริษทัฯ ซึงบริษทัฯตอ้งจ่ายชาํระค่าบริหารตามทีระบุไวใ้น

สัญญา 

 สัญญาซือขายไฟฟ้า 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึงทาํสัญญาซือขายไฟฟ้าหลายสัญญากบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

แห่งหนึงมีอายสุัญญา 25 ปี 

 เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

และการเคลือนไหวของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้ืมดงักล่าว มีรายละเอียดดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

 ยอดคงเหลือ ณ เพมิขนึ ลดลง ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2563 ระหว่างงวด ระหว่างงวด การแปลงค่า 31 มีนาคม 2563 

เงินให้กูยื้มระยะสนัแกกิ่จการทีเกียวขอ้งกนั                

บริษทัยอ่ย    

 

 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจี จาํกดั 19,731 - - - 19,731 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 78,632 - - - 78,632 

Truong Thanh Quang Ngai Power and High 

Technology JSC. 328,494 - - 27,789 356,283 

รวมเงินให้กูยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกยีวขอ้งกนั 426,857 - - 27,789 454,646 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั         

บริษทัยอ่ย      

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  83,623 - - - 83,623 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 2,473,474 35,000 - - 2,508,474 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจี จาํกดั 25,500 - - - 25,500 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 67,000 - - - 67,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,649,597 35,000 - - 2,684,597 
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บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้มืเงินกบั บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2564 โดยมี

อตัราดอกเบียเงินกูร้้อยละ 3.42 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 

2570 - 2573 โดยมีอตัราดอกเบียเงินกูร้้อยละ 3.42 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้มืเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2564 - 2574 

โดยมีอตัราดอกเบียเงินกูร้้อยละ 3.42 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั แอคเซส เอนเนอจี จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2564 - 2572 

โดยมีอตัราดอกเบียเงินกูร้้อยละ 3.42 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับบริษทั Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology JSC.             

มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2563 โดยมีอตัราดอกเบียเงินกูที้อตัรา LIBOR 6 M บวกอตัราส่วนเพมิต่อปี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563 

 ยอดคงเหลือ ณ เพมิขึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2563 ระหวา่งงวด ระหว่างงวด 31 มีนาคม 2563 

     

เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั     

บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชนั จาํกดั 75,890 - 500 75,390 

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั  11,229 - 170 11,059 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบิล พาวเวอร์ จาํกดั 2,509 - 170 2,339 

บริษทั พลสั เอนเนอจี จาํกดั 2,583 - 170 2,413 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 1,785 - 170 1,615 

บริษทั สยามคลีนโซลูชนั จาํกดั 9,149 - 108 9,041 

รวมเงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 103,145 - 1,288 101,857 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด    

วนัที 31 มีนาคม  

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด          

วนัที 31 มีนาคม  

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 5,327 5,724 5,327 5,724 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 234 143 234 143 

รวม 5,561 5,867 5,561 5,867 
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การคาํประกนัใหก้บักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

บริษัทฯเป็นผู ้คาํประกันวงเงินกู ้ยืมให้กับกิจการทีเกียวข้องกันตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ               

งบการเงินขอ้ 12 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด/เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพันระยะสัน 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินสด 369 283 4 9 

เงินฝากระหว่างทาง 7,896 1,184 6,221 - 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 243,141 247,790 155 116 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 742,874 666,200 24,906 78,808 

รวม 994,280 915,457 31,286 78,933 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึงไดน้าํบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 41.4 ลา้นบาท

(31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อย: 280.1 ล้านบาท) ไปจาํนําเพือใช้เป็นหลักทรัพยค์าํประกันสินเชือเงินกู ้            

ระยะยาว ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 โดยบริษทัย่อยฯสามารถเบิกถอนเงินฝาก

ธนาคารดงักล่าวเพือใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้ 

เงนิฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนัระยะสัน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 313.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2562: 95.7 ลา้นบาท) ซึงไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้ืมระยะสันและระยะยาว ตามทีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 12 โดยบริษทัสามารถเบิกใชเ้งินจากบญัชีไดต้อ้งไดรั้บอนุญาต

จากธนาคาร   

บริษทัย่อยแห่งหนึง ไดจ้าํนาํและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซึงมียอดคงเหลือ ณ วนัที 

31 มีนาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 138.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 187.5 ลา้นบาท) ไวก้ับกลุ่มผูใ้ห้กู ้              

เพอืเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัย่อย ตามเงือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวตามที

กาํหนด โดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวถูกกนัไวเ้พือใช้สําหรับการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบียเงินกู้ยืมทีจะ

ครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน 
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6. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

     

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,450 1,134 2,217 4,893 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,450 1,134 2,217 4,893 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั      

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 284,765 229,906 - - 

ไม่เกิน 3 เดือน 41 29 - - 

6 - 12 เดือน - 71 - - 

มากกว่า 1 ปี  71 - - - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่

เกียวขอ้งกนั 284,877 230,006 - - 

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

ดอกเบียคา้งรับ - - 227,789 198,274 

ค่าบริหารคา้งรับ - - 1,337 - 

รวมลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 229,126 198,274 

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     

เงินจ่ายล่วงหนา้อืน 29,206 12,309 2,834 14,295 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 953 1,002 - - 

ภาษีซือรอคืน 116,134 113,649 3,525 3,559 

ลูกหนีอืน 5,978 3,295 - 16 

รวมลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 152,271 130,255 6,359 17,870 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 438,598 361,395 237,702 221,037 

7. เงนิฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนัระยะยาว 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 104.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2562: 17.2 ลา้นบาท) ซึงได้วางไวเ้ป็นหลกัประกันสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 12 

บริษทัย่อยในประเทศญีปุ่ นมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 564.2 ลา้นเยน หรือประมาณจาํนวน 

169.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 514.2 ลา้นเยน หรือประมาณจาํนวน 141.9 ลา้นบาท) ทีมีขอ้จาํกดัใน

การเบิกใชภ้ายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัย่อยตอ้งทาํการขออนุญาตธนาคารในการ

เบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว  
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บริษัทย่อยในประเทศมองโกเลียมีบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์จํานวน 3.5 ล้านเหรียญดอลลาร์                

หรือประมาณจาํนวน 113.4 ลา้นบาททีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร            

โดยบริษทัยอ่ยตอ้งทาํการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว  

8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

8.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 

2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัทย่อยทีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,642,177 1,944,731 

บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชนั จาํกดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 96,630 95,974 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั                                             100 100 810,000 810,000 810,000 810,000 336,182 212,954 

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

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 11,900 11,932 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 66,357 62,470 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบิลพาวเวอร์ จาํกดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,542 2,615 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 100 100 103,600 98,000 103,600 98,000 87,491 80,072 

บริษทั พลสั เอนเนอจี จาํกดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,656 2,723 

บริษทั สยามคลีนโซลูชนั จาํกดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,508 9,548 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 1,801 1,873 

บริษทั ทริปเปิลพี รีนิวเอเบลิ จาํกดั 100 100 5,700 5,500 5,700 5,500 3 - 

Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. 80 80 75,177 62,800 75,177 62,800 76,893 61,163 

รวม       2,334,140 2,486,055 

นอกจากนี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยทีมีผลขาดทุน

สะสมเกินทุนซึงแสดงภายใตห้ัวขอ้ “ผลขาดทุนทีเกินกว่าเงินลงทุนซึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียของเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินสรุปไดด้งันี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการลงทุน ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

31 มีนาคม                       

2563 

31 ธนัวาคม                  

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

 ร้อยละ รอ้ยละ       

ผลขาดทุนทีเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย         

บริษัทย่อย         

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  100 100 810,000 810,000 810,000 810,000 - - 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจี จาํกดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 (36,907) (41,301) 

บริษทั ทริปเปิลพี รีนิวเอเบลิ จาํกดั 100 100 5,700 5,500 5,700 5,500 - (111) 

รวมผลขาดทุนทีเกินกว่าเงินลงทุนซึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ   (36,907) (41,412) 
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8.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ

กิจการดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอนื

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 152,805 145,257 (1,706) - 

บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชนั จาํกดั 655 99 - - 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 59,973 (23,177) 182,685 (33,623) 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจี จาํกดั 3,582 (3,173) 812 347 

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั (30) (29) - - 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั 3,886 3,938 - - 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบิลพาวเวอร์ จาํกดั (74) (72) - - 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 2,721 1,523 - - 

บริษทั พลสั เอนเนอจี จาํกดั (68) (77) - - 

บริษทั สยามคลีนโซลูชนั จาํกดั (41) (39) - - 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั (72) (70) - - 

บริษทั ทริปเปิลพี รีนิวเอเบิล จาํกดั (86) (90) - - 

Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. (611) - 3,662 - 

รวม 222,640 124,090 185,453 (33,276) 

8.3 เงนิปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดบริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัย่อย ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

ชือบริษทั เงินปันผลรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 2563 2562 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 410,000 - 

รวม 410,000 - 
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8.4 การเรียกชําระค่าหุ้นและการเพมิทุนของบริษัทย่อย 

8.4.1 ในระหว่างงวด บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯชาํระค่าหุ้นเพิมทุน คิดเป็นเงิน  

5.6 ล้านบาท ซึงบริษทัย่อยดังกล่าว ได้ทยอยรับชําระค่าหุ้นแล้วในวนัที 19 มกราคม 2563 และ               

4 กุมภาพนัธ์ 2563 

8.4.2 ในระหวา่งงวด บริษทั ทริปเปิลพี รีนิวเอเบิล จาํกดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯชาํระค่าหุ้นเพิมทุน คิดเป็นเงิน 

0.2 ลา้นบาท ซึงบริษทัย่อยดงักล่าว ไดรั้บชาํระค่าหุ้นแลว้ในวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2563 

8.4.3 ในระหว่างงวด บริษทั Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. ได้เรียกให้บริษทัฯชําระค่าหุ้น             

คิดเป็นเงิน 8,580 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 12.4 ลา้นบาท ซึงบริษทัย่อยดงักล่าว ไดท้ยอยรับ

ชาํระค่าหุ้นแลว้ในวนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2563 

9. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2563 10,560,818 1,489 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16      

มาถือปฏิบติัครังแรก (1,616) - 

โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2,996 - 

ซือเพมิระหวา่งงวด 63,281 - 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  (3,381) - 

ผลต่างจากการแปลงค่า 678,641 - 

31 มีนาคม 2563 11,300,739 1,489 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเสือมราคาสะสม   

1 มกราคม 2563 838,714 698 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16      

มาถือปฏิบติัครังแรก (198) - 

ค่าเสือมสาํหรับสินทรัพยท์ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย

ระหวา่งงวด (3,063) - 

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด 112,407 55 

ผลต่างจากการแปลงค่า 16,742 - 

31 มีนาคม 2563 964,602 753 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

31 ธนัวาคม 2562 9,722,104 791 

31 มีนาคม 2563 10,336,137 736 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึงไดน้าํทีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ซึงมีมูลค่าตามบญัชี เท่ากับ 

2,464.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 2,493.2 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพือเป็นการคาํประกันการกู้ยืมกับ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่ง ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยในญีปุ่ นสองแห่งไดน้าํเครืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซึงมีมูลค่า

สุทธิตามบญัชีเท่ากบั 2,074.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,927.3 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพือเป็นการคาํ

ประกนักูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศญีปุ่ นตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยในญีปุ่ นไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโรงไฟฟ้าระหว่าง

ก่อสร้างจาํนวนรวมทงัสิน 22.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: จาํนวน 74.3  ลา้นบาท) 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 การเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนสินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 แสดง

ไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2563 1,094,390 91 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16            

มาถือปฏิบติัครังแรก 

 

(5,160) 

 

- 

ซือเพมิระหว่างงวด-ราคาทุน 2,180 - 

ผลต่างจากการแปลงค่า 91,593 - 

31 มีนาคม 2563 1,183,003 91 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม   

1 มกราคม 2563 36,143 60 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16           

มาถือปฏิบติัครังแรก - - 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด 7,701 4 

ผลต่างจากการแปลงค่า 2,492 - 

31 มีนาคม 2563 46,336 64 

ค่าเผือการด้อยค่า   

31 ธนัวาคม 2562 (12,417) - 

ผลต่างจากการแปลงค่า (1,132) - 

31 มีนาคม 2563 (13,549) - 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   

31 ธนัวาคม 2562 1,045,830 31 

31 มีนาคม 2563 1,123,118 27 
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11. เงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมียอดเงินกู ้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงินเป็น

จาํนวน 11.9 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือเท่ากับ 391.6 ลา้นบาท และ 361.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินกู้ในเดือนธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบีย LIBOR 6 เดือน บวก

อตัราส่วนเพมิ 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 วงเงินกูย้ืมดงักล่าวยงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 0.1 ลา้นดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยจ์าํนวน 93.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 93.0 ลา้นบาท) 

ไปคาํประกนัวงเงินดงักล่าวดงัทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน 

บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และอัตราความสามารถในการชําระหนี (Debt Service Coverage 

Ratio) เป็นตน้ 

12. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

ยอดคงเหลือ ณ ตน้งวด 8,352,462 7,376,795 1,651,390 780,645 

บวก: เบิกเงินกูร้ะยะยาวเพิม 625,951 1,771,470 15,000 868,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (227,563) (515,443) (87,000) - 

หกั: จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (12,733) (11,011) - - 

บวก:ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 7,152 28,776 672 2,745 

ผลแตกต่างจากการแปลงค่า 504,856 (298,125) - - 

ยอดคงเหลือ ณ ปลายงวด 9,250,125 8,352,462 1,580,062 1,651,390 

กลุ่มบริษทัฯไดน้ําบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปคาํประกนัการกูย้ืมกบัธนาคาร

พาณิชยต์ามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5, 7 และ 9 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เงินกูย้ืมจาํนวนเงิน 17.2 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า 562.8 ลา้นบาท คาํประกนั

โดยบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน กลุ่มบริษทัดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุใน

สัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และอตัราความสามารถใน

การชาํระหนี (Debt Service Coverage Ratio) และการจ่ายเงินปันผลตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดใน

สัญญาเงินกูแ้ละแจง้ใหธ้นาคารทราบ เป็นตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

23 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมทียงัมิได้เบิกใช้จาํนวน 357.0 ลา้นบาท 8,189.1 ลา้นเยน 

และ 32.5 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (บริษทัฯ 317.0 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2562: กลุ่มบริษทั

จาํนวน 372.0 ลา้นบาท 8,189.1 ลา้นเยน และ 51.2 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และเฉพาะบริษทัฯ: 

332.0ลา้นบาท) 

13. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด                                

วนัที 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด                                

วนัที 31 มีนาคม 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหวา่งกาล 3,292 42 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง

ชวัคราว และอนืๆ (81) (61) (48) (30) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,211 (19) (48) (30) 

14. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้  
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15. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัย่อยได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 

2520) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่ละบตัรส่งเสริม ดงัต่อไปนี  

ชือบริษัท 
บัตรส่งเสริม วันทีเริมมีรายได้จาก 

การประกอบกจิการ 
สิทธิประโยชน์ 

เลขท ี ลงวนัที 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 2645(1)/2556 19 พฤศจิกายน 2556 2 กุมภาพนัธ์ 2558 ขอ้ ก), ข), ง) 

บริษทั เสริมสร้างอินฟินิท จาํกดั 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 

62-0922-1-00-1-0 

63-0040-1-00-1-0 

63-0041-1-00-1-0 

63-0042-1-00-1-0 

20 ธนัวาคม 2560 

9 มีนาคม 2561 

5 กรกฏาคม 2561 

5 กรกฏาคม 2561 

5 กรกฏาคม 2561 

5 กรกฏาคม 2561 

5 กรกฏาคม 2561 

9 มกราคม 2562 

28 สิงหาคม 2562 

13 มกราคม 2563 

13 มกราคม 2563 

13 มกราคม 2563 

12 มีนาคม 2561 

1 มีนาคม 2561 

1 กรกฎาคม 2561 

1 กรกฎาคม 2561 

1 กรกฎาคม 2561 

1 กรกฎาคม 2561 

1 กรกฎาคม 2561 

1 เมษายน2562 

 2 มีนาคม 2563 

ยงัไม่เริมดาํเนินกิจการ 

ยงัไม่เริมดาํเนินกิจการ 

ยงัไม่เริมดาํเนินกิจการ 

ขอ้ ค), ง) 

ขอ้ ค), ง) 

ขอ้ ค), ง) 

ขอ้ ค), ง) 

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 จาํกดั 61-0508-1-00-1-0 3 พฤษภาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561 ขอ้ ค), ง) 

 ทงันี ภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดงักล่าวประกอบดว้ย  

ก)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนนั  

ข)  ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา

ปกติมกีาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัทีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

ค)  ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริม

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียน มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่

วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนนั  

ง)  ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม

จะได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในระหว่างเวลานันไปหักออกจากกาํไรสุทธิที

เกิดขึนภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัพน้

กาํหนดเวลานนั โดยจะเลือกหักจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหนึงหรือหลายปีก็ได ้
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รายไดข้องบริษทัย่อย จาํแนกตามกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

กิจการทีไดรั้บส่งเสริม         

การลงทุน 

กิจการทีไม่ไดรั้บส่งเสริมการ

ลงทุน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขาย 86.8 84.0 165.5 75.6 252.3 159.6 

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพมิราคารับซือ

ไฟฟ้า 142.9 141.4 - - 142.9 141.4 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - - 11.6 - 11.6 

รวม 229.7 225.4 165.5 87.2 395.2 312.6 

16. กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวน

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายอยู่ในระหวา่งงวด 
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17. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลรายได ้กาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสาํหรับงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจาํหน่ายและ

ให้บริการติดตงัหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังานลม ธุรกิจอนื ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดข้ายไฟจากส่วนงานธุรกิจ 390,100 297,006 5,146 4,033 - - - - - - 395,246 301,039 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - - 11,630 - - - - - - - 11,630 

รายไดอ้ืน 3,619 412 299 379 - - 93,442 13,615 (35,742) (13,439) 61,618 967 

รวมรายไดแ้ละรายไดอ้นื 393,719 297,418 5,445 16,042 - - 93,442 13,615 (35,742) (13,439) 456,864 313,636 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 213,770 186,349 (4,238) 2,521 (614) - 62,415 (55,412) 7,276 34,997 278,609 168,455 

รายไดด้อกเบีย 279 163 188 - 2 - 65,687 42,172 (65,352) (42,046) 804 289 

ตน้ทุนทางการเงิน (57,793) (38,809) (580) (717) - - (74,066) (50,400) 70,716 43,860 (61,723) (46,066) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (57,514) (38,646) (392) (717) 2 - (8,379) (8,228) 5,364 1,814 (60,919) (45,777) 

             

กําไรตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้    156,256 147,703 (4,630) 1,804 (612) - 54,036 (63,640) 12,640 36,811 217,690 122,678 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (460) (29) - - - - 48 30 (2,799) 18 (3,211) 19 

กําไรสําหรับงวด 155,796 147,674 (4,630) 1,804 (612) - 54,084 (63,610) 9,841 36,829 214,479 122,697 
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ขอ้มูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญีปุ่ น มองโกเลีย เวียดนามและอินโดนีเซีย             

โดยการดาํเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ ยงัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 

ขอ้มูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์สําหรับส่วนงาน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที               

31 มีนาคม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2563 2562 

ประเทศไทย 230 225 

ประเทศญีปุ่ น 82 76 

ประเทศมองโกเลีย 34 - 

ประเทศเวียดนาม 48 - 

ประเทศอินโดนีเซีย 1 - 

รวม 395 301 

18. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

18.1 สัญญาซือขายไฟฟ้า 

เมือวนัที 7 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดท้าํสัญญาซือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อสัญญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัย่อย

ตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดในสัญญา ทงันี ในการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. บริษทัย่อยไดรั้บเงินสนบัสนุน

ส่วนเพิมราคารับซือไฟฟ้าจาก กฟผ. จาํนวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต ์- ชวัโมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนั

เริมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2558) 

เมือวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหนึงในญีปุ่ นได้ทาํสัญญาซือขายไฟฟ้ากับ Hokkaido Electric 

Power Company Limited โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขที

กาํหนดในสัญญา  

เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อยแห่งหนึงได้ทาํสัญญาซือขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) โดยมีอายสุัญญา 25 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดในสัญญา 
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เมือวนัที 3 สิงหาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงในญีปุ่ นไดท้าํสัญญาซือขายไฟฟ้ากบั Kyushu Electric KK โดยมี

อายสุัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดในสัญญา  

เมือวนัที 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัย่อยแห่งหนึงในเวียดนาม (Truong Thanh Quang Ngai Power and High 

Technology JSC.) ไดท้าํสัญญาซือขายไฟฟ้ากบั Vietnam Electricity โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดย

บริษทัยอ่ยเริมมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคม 2562 

เมือวนัที 8 กรกฎาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงในมองโกเลีย (TenuunGerel Construction LLC) ไดท้าํสัญญาซือ

ขายไฟฟ้ากบั National Dispatching Centerโดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยบริษทัย่อยเริมมีรายไดจ้าก

การขายไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2562 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึงทาํสัญญาซือขายไฟหลายสัญญากบับริษทัแห่งหนึง (บริษทัที

ไม่เกียวขอ้งกนั) เป็นระยะเวลา 25 ปี  

18.2 ภาระผูกพันเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ทีเกียวขอ้ง

กบัการพฒันาโครงการ การซือทีดิน การซือเครืองจกัรและอุปกรณ์และดาํเนินการเกียวกับใบอนุญาตต่างๆ 

ดงันี 

(หน่วย: ลา้น) 

บริษทัย่อยในประเทศ สกุลเงิน 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ไทย บาท - 0.1 

ญีปุ่น เยน 7,844.5 7,844.5 

เวียดนาม ดองเวียดนาม 2,232,000.0 2,232,000.0 

18.3 ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาเช่าทีดิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยในประเทศญีปุ่ นมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาเช่าทีดินระยะยาวหลาย

สัญญาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี เริมตงัแต่ปี 2560-2561 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจาํนวนรวม 153.2 ลา้นเยน  

ณ วันที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดินระยะยาวดังกล่าวจากการ                   

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้

หนีสินตามสัญญาเช่าทีดินทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 2 และ 3 
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18.4 ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาบริการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาบริการโดยมีภาระ

ผกูพนัในการชาํระค่าบริการคงเหลือตามสัญญาดงันี 

บริษทัยอ่ย

ในประเทศ 

สกุล

เงิน ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 ปี                         

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 (ลา้น) 31 มีนาคม

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

31มีนาคม

2563 

31 ธันวาคม

2562 

31 มีนาคม

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

31มีนาคม

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

ไทย บาท 86 86 168 178 - - 254 264 

ญีป่น เยน 83 38 87 87 385 391 555 516 

เวียดนาม ดอง 5,878 7,046 - 1,830 - 83,265 5,878 92,141 

นอกจากนี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยในประเทศญีปุ่ นมีภาระผกูพนัเกียวกบัสัญญาบริการระยะยาว

จากการทาํสัญญากบัผูใ้ห้บริการต่างๆ โดยมีค่าบริการต่อปีเป็นจาํนวน 83.0 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2562: 

83.0 ลา้นเยน) 

18.5 ค่าหุ้นบริษทัย่อย 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีภาระทีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุ้นจากการออกและเรียกชาํระหุ้นสามญัเพิมทุนให้

เท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยในประเทศไทยจาํนวน 536.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 542.7 ลา้นบาท) 

และบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามอีกจาํนวน 263,647.9 ลา้นดองเวียดนาม (31ธันวาคม 2562: 272,228.0

ลา้นดองเวียดนาม) 

บริษทัย่อยในประเทศฮ่องกงมีภาระทีจะตอ้งจ่ายชาํระเงินลงทุนในบริษทัย่อยในประเทศญีปุ่ นอีกจาํนวน 

808.8 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2562: 811.7 ลา้นเยน)  

18.6 ภาระคาํประกนั 

ก) ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหนึงเพอื           

คาํประกนัการปฏิบติัตามสัญญากบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจาํนวน 32.7  ลา้นบาทและเฉพาะบริษทัฯ

เป็นจาํนวน 31.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: กลุ่มบริษทัจาํนวน 32.7 ลา้นบาทและเฉพาะบริษทัฯ

เป็นจาํนวน: 31.0 ลา้นบาท) 

ข) บริษัทฯคาํประกันวงเงินกู ้และวงเงินสินเชือให้แก่บริษัทย่อย ในวงเงิน 17.2 ล้านเหรียญสหรัฐ                  

(31 ธนัวาคม 2562: 18.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําคญัอนัเกียวเนืองจากเงินตราต่างประเทศของเงินฝาก

ธนาคาร ลูกหนีการคา้ เงินทดรองจ่าย เจา้หนีการคา้ ค่าหุ้นคา้งจ่ายและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินทีเป็น

เงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของ

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนั

ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนไวด้งันี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลยีนเฉลีย 

 

31 มีนาคม            

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม                  

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม                

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เยน 2,827,403 2,838,068 22,879,426 20,331,905 0.3011 0.2759 

ดอลลาร์สหรัฐ 19,105 4,627 28,891 13,844 32.6712 30.1540 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 32 35 1 1 22.9416 22.3245 

มองโกเลีย 143,870 125,920 252,083 6,799,373 0.0118 0.0109 

ดองเวียดนาม 241,387,802 224,100,000 133,554,349 65,189,430 0.0014 0.0013 

ริงกิตมาเลเซีย 300 300 - - 7.5813 7.3222 

รูเปีย 1,492,183 1,234,469 16,003 4,662,791 0.0020 0.0022 

20. มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

เครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัน หรือมี

อตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของตราสาร

อนุพนัธ ์

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียของบริษทัย่อยมีมูลค่าเป็นผล

ขาดทุนจํานวน 50 ล้านบาท และ 510 ล้านเยน รวมมูลค่ายุติธรรมทงัสินเป็นจาํนวนเงิน 204 ล้านบาท               

และบันทึกไวใ้นบัญชีหนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอัตรา

ดอกเบียของบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลขาดทุนจาํนวนเงิน 48 ลา้นบาท และ 432 ลา้นเยน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษทัย่อยมี

มูลค่าเป็นผลกาํไรจาํนวน 0.7 ลา้นบาท และบนัทึกไวใ้นบญัชีสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน มูลค่า

ยตุิธรรม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลขาดทุนจาํนวน 0.9 ลา้นบาท 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนดอกเบียและสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอา้งอิง

จากมูลค่าทีไดรั้บแจง้จากธนาคารคู่สัญญา มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัลาํดบัชนัเป็นระดบั 2 

กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวดและ

ไม่มีการโอนระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมระหวา่งงวด 

21. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 13 พฤษภาคม 2563 
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