
 

 

 
 
บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั 
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน         
ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ     
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
ขอบเขตการสอบทาน  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
ข้อสรุป  
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 และขอ้ 1.5.3 เน่ืองดว้ยผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง 
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุป             
อยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด
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เร่ืองอ่ืน 

เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้ง
เล่ือนการจดัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ออกไปจึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเร่ืองการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯสาํหรับรอบบญัชีปี 2563 อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติใหน้าํเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯใหแ้ต่งตั้งขา้พเจา้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯสาํหรับรอบบญัชีปี 2563 ขา้พเจา้       
จึงไดเ้ขา้ปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้          
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
 

 
 
 
สิริกร เพลินพิศศิริ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2563 



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,172,994                 915,457                    198,942                    78,933                      
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 5 248,513                    283,149                    93,625                      95,654                      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 497,747                    360,393                    266,053                    221,037                    
สินคา้คงเหลือ 136                           -                                -                                -                                
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                                -                                434,949                    426,857                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 30,880                      29,810                      2,189                        2,202                        
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,950,270                 1,588,809                 995,758                    824,683                    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 7 372,580                    159,037                    103,573                    17,158                      
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 17,740                      17,412                      -                                -                                
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                                -                                2,790,597                 2,649,597                 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,041                      26,041                      -                                -                                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                                -                                2,286,293                 2,486,055                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 10,436,054               9,722,104                 680                           791                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 1,120,333                 1,045,830                 22                             31                             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 819,671                    -                                -                                -                                
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                                119,062                    -                                -                                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,058                        969                           532                           437                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 457,669                    365,863                    -                                -                                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,256,146               11,456,318               5,181,697                 5,154,069                 
รวมสินทรัพย์ 15,206,416               13,045,127               6,177,455                 5,978,752                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 370,531                    361,770                    370,531                    361,770                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 463,977                    208,658                    35,331                      41,513                      
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 4,294                        6,294                        -                                -                                
ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 9,493                        9,281                        -                                -                                
ค่าหุน้คา้งจ่ายจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                                71,414                      -                                -                                
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย -                                12,062                      -                                -                                
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                                -                                101,857                    103,145                    
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,523                        -                                -                                -                                
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 30,492                      225                           -                                -                                
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 12 818,529                    686,089                    342,909                    343,160                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,884                      12,075                      315                           315                           
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,710,723                 1,367,868                 850,943                    849,903                    
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 651,916                    917                           -                                -                                
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 8,265,955                 7,666,373                 1,186,386                 1,308,230                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 10,599                      3,962                        -                                -                                
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 182,099                    -                                -                                -                                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,546                        9,021                        2,660                        2,184                        
ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดย
   วิธีส่วนไดส่้วนเสียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                                -                                40,849                      41,412                      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 9,120,115                 7,680,273                 1,229,895                 1,351,826                 
รวมหนีสิ้น 10,830,838               9,048,141                 2,080,838                 2,201,729                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 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 1,768,378                 1,402,274                 1,768,378                 1,402,274                 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (230,269)                   (183,759)                   (230,269)                   (183,759)                   
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,096,617                 3,777,023                 4,096,617                 3,777,023                 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 278,961                    219,963                    -                                -                                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,375,578                 3,996,986                 4,096,617                 3,777,023                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,206,416               13,045,127               6,177,455                 5,978,752                 

-                                -                                -                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 4 334,965                     238,019                     -                                 -                                 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 9,998                         -                                 -                                 -                                 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 148,308                     160,771                     -                                 -                                 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 4 -                                 273                            -                                 -                                 
รายไดค่้าบริหาร 4 862                            -                                 7,250                         7,250                         
ดอกเบ้ียรับ 4 1,048                         1,941                         28,964                       20,641                       
รายไดอ่ื้น 3,500                         1,991                         13                               53                               
รวมรายได้ 498,681                     402,995                     36,227                       27,944                       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขาย 154,716                     101,479                     -                                 -                                 
ตน้ทุนก่อสร้าง -                             220                            -                                 -                                 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 58,782                       32,786                       813                            -                                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 40,179                       43,796                       11,651                       12,712                       
รวมค่าใช้จ่าย 253,677                     178,281                     12,464                       12,712                       
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 245,004                     224,714                     23,763                       15,232                       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.2 -                                 -                                 147,761                     161,900                     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 245,004                     224,714                     171,524                     177,132                     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 4 72,131                       48,747                       21,513                       16,707                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 172,873                     175,967                     150,011                     160,425                     
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (4,737)                        (9,437)                        47                               29                               
กําไรสําหรับงวด 168,136                     166,530                     150,058                     160,454                     

-                                 -                                 -                                 -                                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (103,865)                    (49,694)                      (91,032)                      (39,415)                      
กาํไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 21,846                       -                                 21,846                       -                                 
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                 -                                 -                                 -                                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (82,019)                      (49,694)                      (69,186)                      (39,415)                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 86,117                       116,836                     80,872                       121,039                     

การแบ่งปันกําไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 150,058                     160,454                     150,058                     160,454                     
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18,078                       6,076                         

168,136                     166,530                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 80,872                       121,039                     80,872                       121,039                     
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,245                         (4,203)                        

86,117                       116,836                     

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 17
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.163                         0.174                         0.163                         0.174                         
   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุ้น) 922,000,000              922,000,000              922,000,000              922,000,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 4 587,267                     397,667                     -                                 -                                 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 9,998                         -                                 -                                 -                                 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 291,252                     302,162                     -                                 -                                 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 4 -                                 11,903                       -                                 -                                 
รายไดค่้าบริหาร 4 7,020                         -                                 14,500                       14,500                       
ดอกเบ้ียรับ 4 1,852                         2,230                         57,883                       37,435                       
รายไดอ่ื้น 7,916                         2,958                         13                               294                            
รวมรายได้ 905,305                     716,920                     72,396                       52,229                       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขาย 293,156                     195,693                     -                                 -                                 
ตน้ทุนก่อสร้าง -                                 10,100                       -                                 -                                 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 7,738                         38,499                       813                            -                                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 79,994                       79,170                       28,977                       25,940                       
รวมค่าใช้จ่าย 380,888                     323,462                     29,790                       25,940                       
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 524,417                     393,458                     42,606                       26,289                       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.2 -                                 -                                 370,401                     285,990                     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 524,417                     393,458                     413,007                     312,279                     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 4 133,854                     94,813                       46,095                       27,859                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 390,563                     298,645                     366,912                     284,420                     
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (7,948)                        (9,418)                        95                               59                               
กําไรสําหรับงวด 382,615                     289,227                     367,007                     284,479                     

-                                 -                                 -                                 -                                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 153,839                     (88,764)                      130,661                     (72,691)                      
ขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (14,394)                      -                                 (14,394)                      -                                 
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                 -                                 -                                 -                                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 139,445                     (88,764)                      116,267                     (72,691)                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 522,060                     200,463                     483,274                     211,788                     

การแบ่งปันกําไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 367,007                     284,479                     367,007                     284,479                     
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15,608                       4,748                         

382,615                     289,227                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 483,274                     211,788                     483,274                     211,788                     
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 38,786                       (11,325)                      

522,060                     200,463                     

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 17
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.398                         0.309                         0.398                         0.309                         
   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุ้น) 922,000,000              922,000,000              922,000,000              922,000,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจ ผลต่างการแปลง ผลขาดทุนจากการ ขาดทุนจากการ รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ภายใตก้าร  จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ค่างบการเงินที่เป็น ประมาณการตามหลกั ป้องกนัความเสี่ยง องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ
ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั สํารองตามกฎหมาย กาํไรสะสม เงินตราต่างประเทศ คณิตศาสตร์ประกนัภยั กระแสเงินสด ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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                       
กาํไรสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     284,479                         -                                       -                                       -                                       -                                       284,479                          4,748                               289,227                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (72,691)                           -                                       -                                       (72,691)                           (72,691)                           (16,073)                           (88,764)                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     284,479                         (72,691)                           -                                       -                                       (72,691)                           211,788                          (11,325)                           200,463                          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                     -                                     -                                     -                                     (200,074)                       -                                       -                                       -                                       -                                       (200,074)                         -                                       (200,074)                         
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจของบริษทัย่อย -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       13,346                            13,346                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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                       
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  การบญัชี (หมายเหตุ 3) -                                     -                                     -                                     -                                     (903)                               -                                       -                                       (162,777)                         (162,777)                         (163,680)                         -                                       (163,680)                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 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                       
กาํไรสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     367,007                         -                                       -                                       -                                       -                                       367,007                          15,608                            382,615                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     130,661                          -                                       (14,394)                           116,267                          116,267                          23,178                            139,445                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     367,007                         130,661                          -                                       (14,394)                           116,267                          483,274                          38,786                            522,060                          
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจของบริษทัย่อย -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       20,212                            20,212                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 922,000                         1,511,210                      33,098                           92,200                           1,768,378                      (52,635)                           (463)                                (177,171)                         (230,269)                         4,096,617                       278,961                          4,375,578                       

-                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน ผลต่างการแปลงค่า ผลขาดทุนจาก  ขาดทุนจากการ
ทุนเรือนหุ้น จากการรวมธุรกิจภายใต้ งบการเงินที่เป็น การประมาณการตาม  ป้องกนัความเสี่ยง รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  เงินตราต่างประเทศ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  กระแสเงินสด ของส่วนของผูถ้ือหุ้น  ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 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                             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         (72,691)                              -                                         -                                     (72,691)                              (72,691)                              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         284,479                             (72,691)                              -                                         -                                     (72,691)                              211,788                             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                         -                                         -                                         -                                         (200,074)                            -                                         -                                         -                                     -                                         (200,074)                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 922,000                             1,511,210                          33,098                               64,815                               1,168,461                          (154,002)                            (327)                                   -                                     (154,329)                            3,545,255                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 922,000                             1,511,210                          33,098                               92,200                               1,402,274                          (183,296)                            (463)                                   -                                     (183,759)                            3,777,023                          
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  การบญัชี (หมายเหตุ 3) -                                         -                                         -                                         -                                         (903)                                   -                                         -                                         (162,777)                        (162,777)                            (163,680)                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 922,000                             1,511,210                          33,098                               92,200                               1,401,371                          (183,296)                            (463)                                   (162,777)                        (346,536)                            3,613,343                          
กาํไรสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         367,007                             -                                         -                                         -                                     -                                         367,007                             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         130,661                             -                                         (14,394)                          116,267                             116,267                             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         367,007                             130,661                             -                                         (14,394)                          116,267                             483,274                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 922,000                             1,511,210                          33,098                               92,200                               1,768,378                          (52,635)                              (463)                                   (177,171)                        (230,269)                            4,096,617                          

-                                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 390,563                298,645                366,912                284,420                
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 217,471                131,081                120                       120                       
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,347                    -                            -                            -                            
   สาํรองหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 805                       610                       477                       297                       
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (370,401)               (285,990)               
   ขาดทุนจากอตัราแลกแปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 15,129                  5,262                    666                       -                            
   ดอกเบ้ียรับ (1,852)                   (2,230)                   (57,883)                 (37,435)                 
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 133,854                94,813                  46,095                  27,859                  
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 761,317                528,181                (14,014)                 (10,729)                 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (140,397)               4,509                    12,780                  (1,425)                   
   รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกชาํระ -                            32,012                  -                            -                            
   สินคา้คงเหลือ (136)                      -                            -                            -                            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,070)                   (10,195)                 13                         -                            
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร (536)                      59,302                  -                            768                       
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (80,366)                 (39,497)                 -                            -                            
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (10,611)                 (305,065)               (7,131)                   (4,933)                   
   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง (2,000)                   2,563                    -                            -                            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (191)                      15,678                  -                            (842)                      
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (280)                      (12,613)                 -                            -                            
เงินสดจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมดาํเนินงาน 525,730                274,875                (8,352)                   (17,161)                 
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,992)                   (3,825)                   (349)                      (804)                      
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 522,738                271,050                (8,701)                   (17,965)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 34,636                  228,169                2,029                    231,010                
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว (213,543)               (19,796)                 (86,415)                 (15,400)                 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            (5,000)                   
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            (141,000)               (446,000)               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (27,812)                 (602,500)               
เงินลงทุนระยะยาว -                            (9,582)                   -                            -                            
เงินจ่ายชาํระค่าหุน้ลดทุนของบริษทัยอ่ย (73,402)                 -                            -                            -                            
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน -                            -                            550,000                80,000                  
ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย -                            (108,102)               -                            -                            
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 272,482                331,497                -                            -                            
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง (29,956)                 (91,489)                 -                            -                            
สิทธิการใชสิ้นทรัพยต์ามสญัญาเช่า (16,062)                 -                            -                            -                            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (560,337)               (1,484,840)            -                            (10)                        
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (58,261)                 (141,847)               -                            -                            
เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 2,517                    122,811                -                            -                            
ดอกเบ้ียรับ 1,852                    2,230                    437                       873                       
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (640,074)               (1,170,949)            297,239                (757,027)               
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น -                            -                            (1,288)                   (1,550)                   
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (12,108)                 -                            -                            -                            
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (10,085)                 (48)                        -                            -                            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 907,170                1,150,649             51,300                  715,000                
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (405,197)               (291,387)               (174,000)               -                            
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
  ของบริษทัยอ่ย 20,212                  13,346                  -                            -                            
จ่ายเงินปันผล -                            (200,074)               -                            (200,074)               
จ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมธนาคาร (152,780)               (126,908)               (44,541)                 (25,629)                 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 347,212                545,578                (168,529)               487,747                
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 27,661                  (28,562)                 -                            -                            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 257,537                (382,883)               120,009                (287,245)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 915,457                1,125,130             78,933                  356,811                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,172,994             742,247                198,942                69,566                  

-                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   สินทรัพยถ์าวรเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแทน 61                         87                         -                            -                            
   โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ 39,100                  37,519                  -                            -                            
   เงินปันผลคา้งรับ -                            -                            -                            140,000                
   เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -                            1,258                    -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้น          
รายใหญ่ของบริษทัเป็นกลุ่มบุคคลในตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดยถือหุ้นทั้งโดยตรงในนาม
บุคคลและถือหุ้นผ่านบริษทั ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน การให้คาํปรึกษาและให้บริการสําหรับ
กิจการพลงังานกบับริษทัในเครือ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้งอยู่เลขท่ี 325/14 ถนนหลานหลวง 
แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย  ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี  
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั มหาชน (ซ่ึงต่อไปเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบั
บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั                  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั                  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
Troung Thanh Tra Vinh Wind Power JSC.   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า เวียดนาม 80 80 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Surge Energy Corporation Litmited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 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 ญ่ีปุ่น 100 100 
SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 87 87 
GK GSSE  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 90 90 
Zouen Energy GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 
Ashita Power 1 GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 
Ashita Power 2 GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 
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   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม (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 อินโดนีเซีย 75 84 

1.4.1 การลงทุนเพิม่ของบริษัทย่อยในระหว่างงวด 

 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั จาํนวนเงินท่ีลงทุน 

 สกลุเงิน

สาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี              

30 มิถุนายน 2563
Ashita Power 1 GK เยน 137.0
Ashita Power 2 GK เยน 2.9
GK GSSE เยน 234.3
Sea Sun Energy Partners Pte., Ltd ดอลล่าร์สหรัฐ 1.0

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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1.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํสญัญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดน้าํการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัสาํหรับบางรายการ 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน            
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
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กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมหรือ
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงิน                
ปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

1.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ถา้มี) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

1.5.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความ
เพียงพอของกาํไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสญัญาเช่า 

2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 
สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่
กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนยกเวน้สัญญา
อนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 
กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาในสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัใช้การบญัชีป้องกนัความเส่ียงสําหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
สําหรับสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน

ตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการ
อยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

2.2 สัญญาเช่า 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการ
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชําระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

3. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดย
กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน   

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินลงทุนระยะยาว 26,041 (26,041) - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 26,041 - 26,041 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 9,722,104 - (1,418) 9,720,686
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,045,830 - (5,160) 1,040,670 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 796,613 796,613 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 119,062 - (119,062) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 969 4,850 - 5,819
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 226 - 28,736 28,962 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 903 - 903
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 917 - 642,237 643,154 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 167,627 - 167,627 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,402,274 (903) - 1,401,371
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้         

- ขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียง
 กระแสเงินสด  - (162,777) - (162,777) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน        
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,486,055 (163,680) 2,322,375 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,402,274 (903) 1,401,371 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้      

- ขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียง
 กระแสเงินสด  - (162,777) (162,777) 

3.1 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
สาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า
ท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สาํหรับสญัญาเช่า
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 857,778 840 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  (840) (840) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (185,965) - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 670,973 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,143 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 672,116 - 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 28,962 - 
หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 643,154 - 

 672,116 - 
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 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท)
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ท่ีดิน 796,613 - 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 796,613 - 

 

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค่้าบริหาร - - 7,250 7,250 อตัราตามสัญญา
เงินปันผลรับ - - 140,000 220,000  
ดอกเบ้ียรับ - - 28,528 19,768 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                 

3.05 - 4.88 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 508 521 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี   
ค่าบริการจ่าย - - 2,550 2,550 อตัราตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ี 
เก่ียวขอ้งกนั 

  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 2,031 1,849 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - 273 - - อตัราตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 199 90 99 90 อตัราตามสัญญา
ซ้ือโปรแกรมพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

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

 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค่้าบริหาร - - 14,500 14,500 อตัราตามสัญญา
เงินปันผลรับ - - 550,000 220,000  
ดอกเบ้ียรับ - - 57,447 36,562 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                  

3.05 - 5.69 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,012 1,040 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี   
ค่าบริการจ่าย - - 5,100 5,100 อตัราตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ี  
เก่ียวขอ้งกนั 

     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 3,905 3,124 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - 273 - - อตัราตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 392 180 198 180 อตัราตามสัญญา
ซ้ือโปรแกรมพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

- 504 - - อตัราตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                    
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2563 2562 2563 2562

  
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)  
บริษทัยอ่ย - - 4,893 4,893
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,436 1,134 - -
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,436 1,134 4,893 4,893 
  
ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)  
บริษทัยอ่ย - - 255,520 198,274
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 255,520 198,274 
  
เงินทดรองจ่ายซื้อสินทรัพย์  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,550 - - -
รวมเงินทดรองจ่ายซ้ือสินทรัพย ์ 19,550 - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2563 2562 2563 2562

  
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษทัยอ่ย  - - 5,457 5,457
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 15 - -
รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 15 5,457 5,457 
  
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย - - 23,838 22,889
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 23,838 22,889 
  
ค่าเช่าค้างจ่าย - กรรมการ  
กรรมการ 30 30 30 30
รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - กรรมการ 30 30 30 30 

 สัญญาบริหาร 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าบริหารกบับริษทัย่อยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งชาํระค่าบริหารตามท่ีระบุไวใ้น
สญัญา 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาค่าบริหารกบับริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯตอ้งจ่ายชาํระค่าบริหารตามท่ีระบุไวใ้น
สญัญา 

 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหลายสัญญากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงมีอายสุญัญา 25 ปี 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ เพิ่มข้ึน ลดลง ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ ณ
1 มกราคม 2563 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด การแปลงค่า 30 มิถุนายน 2563

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               
บริษทัยอ่ย  

 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 19,731 - - - 19,731
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 78,632 - - - 78,632
Truong Thanh Quang Ngai Power and High 

Technology JSC. 328,494 - - 8,092 336,586
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 426,857 - - 8,092 434,949 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

บริษทัยอ่ย  
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  83,623 - - - 83,623
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 2,473,474 141,000 - - 2,614,474
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 25,500 - - - 25,500
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 67,000 - - - 67,000
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,649,597 141,000 - - 2,790,597 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบั บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2564 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.42 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 
2570 - 2573 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.42 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2564 - 2574 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.42 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2564 - 2572 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.42 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาให้กู ้ยืมเงินกบับริษทั Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology JSC.             
มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2563 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้อตัรา LIBOR 6 M บวกอตัราส่วนเพิ่มต่อปี 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2563 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2563 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 75,890 - 500 75,390 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั  11,229 - 170 11,059 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิล พาวเวอร์ จาํกดั 2,509 - 170 2,339 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั 2,583 - 170 2,413 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 1,785 - 170 1,615 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั 9,149 - 108 9,041 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 103,145 - 1,288 101,857 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,432 5,639 5,432 5,639 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 234 143 234 143 
รวม 5,666 5,782 5,666 5,782 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด      

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด      

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,759 11,363 10,759 11,363 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 468 286 468 286 
รวม 11,227 11,649 11,227 11,649 
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การคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯเป็นผูค้ ํ้ าประกันวงเงินกู้ยืมให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ               
งบการเงินขอ้ 12 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/เงนิฝากธนาคารท่ีมภีาระผูกพนัระยะส้ัน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินสด 270 283 6 9 
เงินฝากระหวา่งทาง 1,380 1,184 - - 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 256,799 247,790 402 116 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 914,545 666,200 198,534 78,808 
รวม 1,172,994 915,457 198,942 78,933 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 28.4 ลา้นบาท
(31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อย: 280.1 ลา้นบาท) ไปจาํนําเพื่อใช้เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันสินเช่ือเงินกู้            
ระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 โดยบริษทัย่อยสามารถเบิกถอนเงินฝาก
ธนาคารดงักล่าวเพื่อใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้ 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 93.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562: 95.7 ลา้นบาท) ซ่ึงไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 12 โดยบริษทัฯสามารถเบิกใช้เงินจากบญัชีไดต้อ้งไดรั้บ
อนุญาตจากธนาคาร   

บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ไดจ้าํนาํและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 เป็นจาํนวนเงิน 136.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 187.5 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้             
เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย ตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ี
กาํหนด โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวถูกกนัไวเ้พื่อใชส้ําหรับการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีจะ
ครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน 

บริษทัย่อยในประเทศมองโกเลียมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย ์0.6 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
หรือประมาณ 18.2 ลา้นบาท ท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชภ้ายใตส้ญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคาร 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,436 1,134 4,893 4,893 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,436 1,134 4,893 4,893 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 362,930 229,906 - - 
ไม่เกิน 3 เดือน 60 29 - -
6 - 12 เดือน - 71 - - 
มากกวา่ 1 ปี  71 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั 363,061 230,006 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 255,520 198,274 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 255,520 198,274 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
เงินจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 20,302 12,309 2,036 14,295 
ภาษีซ้ือรอคืน 107,938 113,649 3,559 3,559 
ลูกหน้ีอ่ืน 5,010 3,295 45 16 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 133,250 129,253 5,640 17,870 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 497,747 360,393 266,053 221,037 

7. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 103.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2562: 17.2 ลา้นบาท) ซ่ึงไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 12 

บริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 564.2 ลา้นเยน หรือประมาณจาํนวน 
161.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 514.2 ลา้นเยน หรือประมาณจาํนวน 141.9 ลา้นบาท) ท่ีมีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใชภ้ายใตส้ัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัยอ่ยตอ้งทาํการขออนุญาตธนาคารในการ
เบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว  

บริษัทย่อยในประเทศมองโกเลียมีบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์จํานวน 3.5 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณจาํนวน 107.2 ล้านบาทท่ีมีข้อจาํกัดในการเบิกใช้ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม             
ระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัยอ่ยตอ้งทาํการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว  
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

8.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 
2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,663,218 1,944,731 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 96,877 95,974 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั                100 100 810,000 810,000 810,000 810,000 254,203 212,954 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 - - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 11,871 11,932 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 69,620 62,470 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,468 2,615 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 100 100 103,600 98,000 103,600 98,000 91,042 80,072 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,588 2,723 
บริษทั สยามคลีนโซลชูัน่ จาํกดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,467 9,548 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 1,729 1,873 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั 100 100 5,700 5,500 5,700 5,500 - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. 80 80 84,812 62,800 84,812 62,800 83,210 61,163 
รวม       2,286,293 2,486,055 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีมีผล
ขาดทุนสะสมเกินทุนซ่ึงแสดงภายใตห้วัขอ้ “ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนการลงทุน ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
 ร้อยละ ร้อยละ       

ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงนิลงทุนในบริษัทย่อย         
บริษัทย่อย         
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 (40,765) (41,301) 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั 100 100 5,700 5,500 5,700 5,500 (84) (111) 
รวมผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ   (40,849) (41,412) 
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8.2 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)       

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 160,035 175,456 1,006 - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 248 (12) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (15,038) (14,124) (67,243) (39,550) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั (3,280) (3,928) (579) 135 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั (31) (28) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั 3,263 3,599 - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั (73) (72) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 3,552 1,275 - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั (68) (66) - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั (40) (39) - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั (72) (70) - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั (88) (91) - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. (647) - (2,370) - 
รวม 147,761 161,900 (69,186) (39,415) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)       

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 312,840 320,713 (700) - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 903 87 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 44,935 (37,301) 115,442 (73,173) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 302 (7,101) 233 482 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั (61) (57) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั 7,149 7,537 - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั (147) (144) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 6,273 2,798 - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั (136) (143) - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั (81) (78) - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั (144) (140) - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั (174) (181) - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. (1,258) - 1,292 - 
รวม 370,401 285,990 116,267 (72,691) 

8.3 เงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดบริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด         

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด         

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 140,000 220,000 550,000 220,000 
รวม 140,000 220,000 550,000 220,000 
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8.4 การเรียกชําระค่าหุ้นและการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

8.4.1 ในระหว่างงวด บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุน คิดเป็นเงิน  
5.6 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัย่อยดังกล่าว ได้ทยอยรับชาํระค่าหุ้นแล้วในวนัท่ี 19 มกราคม 2563 และ               
4 กมุภาพนัธ์ 2563 

8.4.2 ในระหวา่งงวด บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั ไดเ้รียกใหบ้ริษทัฯชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน คิดเป็นเงิน 
0.2 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดรั้บชาํระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563 

8.4.3 ในระหว่างงวด บริษทั Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. ได้เรียกให้บริษทัฯชําระค่าหุ้น            
คิดเป็นเงิน 14,624 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 22.0 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดท้ยอยรับ
ชาํระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 

9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2563 10,560,818 1,489 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16    
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (1,616) - 

โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,253 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 597,519 - 
รับเงินอุดหนุนรัฐบาล (2,517) - 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  (8,756) - 
ผลต่างจากการแปลงค่า 323,098 - 
30 มิถุนายน 2563 11,471,799 1,489 
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(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2563 838,714 698 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16    
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (198) - 

ค่าเส่ือมสาํหรับสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย
ระหวา่งงวด (3,408) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 189,107 111 
ผลต่างจากการแปลงค่า 11,530 - 
30 มิถุนายน 2563 1,035,745 809 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2562 9,722,104 791 
30 มิถุนายน 2563 10,436,054 680 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี เท่ากบั 
2,435.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 2,493.2 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพ่ือเป็นการคํ้าประกนัการกูย้ืมกบั
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่ง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นสองแห่งไดน้าํเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเท่ากบั 1,948.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,927.3 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพ่ือเป็น
การคํ้าประกนักูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศญ่ีปุ่นตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ราคาทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างจาํนวนรวมทั้งส้ิน 39.1 ลา้นบาท (สําหรับปี 2562: จาํนวน 74.3  
ลา้นบาท) 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน  
1 มกราคม 2563 1,094,390 91
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16      
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (5,160) -

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด-ราคาทุน 58,261 -
ผลต่างจากการแปลงค่า 39,223 -
30 มิถุนายน 2563 1,186,714 91
ค่าตัดจําหน่ายสะสม 
1 มกราคม 2563 36,143 60
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16    
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - -

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด 16,207 9
ผลต่างจากการแปลงค่า 1,124 -
30 มิถุนายน 2563 53,474 69
ค่าเผื่อการด้อยค่า 
31 ธนัวาคม 2562 (12,417) -
ผลต่างจากการแปลงค่า (490) -
30 มิถุนายน 2563 (12,907) -
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
31 ธนัวาคม 2562 1,045,830 31
30 มิถุนายน 2563 1,120,333 22 
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11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมียอดเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็น

จาํนวน 11.9 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือเท่ากบั 370.5 ลา้นบาท และ 361.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
โดยมีกําหนดชําระคืนเงินกู้ในเดือนธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR 6 เดือน                 
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 วงเงินกูย้ืมดงักล่าวยงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 0.1 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา 

 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยจ์าํนวน 93.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 93.0 ลา้นบาท) 
ไปคํ้าประกนัวงเงินดงักล่าวดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน 
บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และอตัราความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage 
Ratio) เป็นตน้ 

12. เงินกู้ยืมระยะยาว 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ยอดคงเหลือ ณ ตน้งวด 8,352,462 7,376,795 1,651,390 780,645 
บวก: เบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิม 907,170 1,771,470 51,300 868,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (405,197) (515,443) (174,000) - 
หกั: จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (12,239) (11,011) - - 
บวก:ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 15,789 28,776 605 2,745 
ผลแตกต่างจากการแปลงค่า 226,499 (298,125) - - 
ยอดคงเหลือ ณ ปลายงวด 9,084,484 8,352,462 1,529,295 1,651,390 

กลุ่มบริษทัไดน้าํบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปคํ้าประกนัการกูย้ืมกบัธนาคาร
พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5, 7 และ 9 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินกูย้ืมจาํนวนเงิน 17.2 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า 532.2 ลา้นบาท คํ้าประกนั
โดยบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และอตัราความสามารถในการ          
ชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) และการจ่ายเงินปันผลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา
เงินกูแ้ละแจง้ใหธ้นาคารทราบ เป็นตน้ 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 320.7 ลา้นบาท 7,219.1 ลา้นเยน 
และ 32.5 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (บริษทัฯ 280.7 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2562: กลุ่มบริษทั
จาํนวน 372.0 ลา้นบาท 8,189.1 ลา้นเยน และ 51.2 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และเฉพาะบริษทัฯ: 
332.0 ลา้นบาท) 

13. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 4,817 9,498 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
และอ่ืน ๆ (80) (61) (47) (29) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,737 9,437 (47) (29) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,109 9,540 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
และอ่ืน ๆ (161) (122) (95) (59) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,948 9,418 (95) (59) 
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14. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
15. การจ่ายเงินปันผล 
 วนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2561 จาก

กาํไรประจาํปี 2561 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.217 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 200 
ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2562 

16. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน                   

(พ.ศ. 2520) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่ละบตัรส่งเสริม ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท 
บัตรส่งเสริม วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จาก 

การประกอบกิจการ สิทธิประโยชน์ 
เลขท่ี ลงวนัท่ี 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 2645(1)/2556 19 พฤศจิกายน 2556 2 กมุภาพนัธ์ 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 กรกฎาคม 2561 
5 กรกฎาคม 2561 
5 กรกฎาคม 2561 
5 กรกฎาคม 2561 
5 กรกฎาคม 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 เมษายน 2562 

 2 มีนาคม 2563 
1 เมษายน 2563 
1 เมษายน 2563 
1 เมษายน 2563 

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) 
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 ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดงักล่าวประกอบดว้ย  

ก)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี
กาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

ข)  ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

ค)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

ง)  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
จะไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาํไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัพน้
กาํหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

รายไดข้องบริษทัยอ่ย จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม       

การลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม      

การลงทุน รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 87.8 94.3  247.1 143.8  334.9 238.1  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 10.0 - 10.0 - 
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา
รับซ้ือไฟฟ้า 148.4 160.8  - - 148.4 160.8  

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - - 0.3 - 0.3  
รวม 236.2 255.1  257.1 144.1  493.3 399.2  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม       

การลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม      

การลงทุน รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 174.6 178.3 412.6 219.4 587.2 397.7 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 10.0 - 10.0 - 
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา
รับซ้ือไฟฟ้า 291.3 302.2 - - 291.3 302.2 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - - 11.9 - 11.9 
รวม 465.9 480.5 422.6 231.3 888.5 711.8 

17. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 
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18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลรายได ้กาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี้ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน

 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์

ธุรกิจจาํหน่ายและ
ใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย์

 
ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังานลม ธุรกิจอื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดข้ายไฟจากส่วนงานธุรกิจ 476,688 393,942 6,585 4,848 - - - - - - 483,273 398,790 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 9,998 - - - - - - - 9,998 - 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - - 1,368 - - - - - (1,095) - 273 
รายไดอ้ื่น 1,253 1,727 1,818 261 - - 14,893 13,450 (13,602) (13,447) 4,362 1,991 
รวมรายไดแ้ละรายไดอ้ื่น 477,941 395,669 18,401 6,477 - - 14,893 13,450 (13,602) (14,542) 497,633 401,054 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 332,399 270,021 11,840 1,876 (714) - (93,986) (14,635) (5,583) (34,489) 243,956 222,773 
รายไดด้อกเบี้ย 573 880 - 24 - - 63,418 57,246 (62,943) (56,209) 1,048 1,941 
ตน้ทุนทางการเงิน (61,231) (39,928) (578) (626) (247) - (71,183) (61,637) 61,108 53,444 (72,131)  (48,747) 
ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (60,658) (39,048) (578) (602) (247) - (7,765) (4,391) (1,835) (2,765) (71,083)  (46,806) 
   
กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหัก
ภาษีเงินได้    271,741 230,973 11,262 1,274 (961) - (101,751) (19,026) (7,418) (37,254) 172,873 175,967 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ (7,630) (9,483) - - - - 47 29 2,846 17 (4,737)  (9,437) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 264,111 221,490 11,262 1,274 (961) - (101,704) (18,997) (4,572) (37,237) 168,136 166,530 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจาํหน่ายและ
ใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์

 
ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังานลม ธุรกิจอื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดข้ายไฟจากส่วนงานธุรกิจ 866,788 690,948 11,731 8,881 - - - - - - 878,519 699,829 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 9,998 - - - - - - - 9,998 - 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - - 12,998 - - - - - (1,095) - 11,903 
รายไดอ้ื่น 4,872 2,139 2,117 640 - - 35,298 27,065 (27,351) (26,886) 14,936 2,958 
รวมรายไดแ้ละรายไดอ้ื่น 871,660 693,087 23,846 22,519 - - 35,298 27,065 (27,351) (27,981) 903,453 714,690 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 546,169 456,370 7,602 4,397 (1,328) - (31,571) (70,047) 1,693 508 522,565 391,228 
รายไดด้อกเบี้ย 852 1,043 188 24 2 - 129,105 99,418 (128,295) (98,255) 1,852 2,230 
ตน้ทุนทางการเงิน (119,024) (78,737) (1,158) (1,343) (247) - (145,249) (112,037) 131,824 97,304 (133,854) (94,813) 
ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (118,172) (77,694) (970) (1,319) (245) - (16,144) (12,619) 3,529 (951) (132,002) (92,583) 
            
กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหัก
ภาษีเงินได้    427,997 378,676 6,632 3,078 (1,573) - (47,715) (82,666) 5,222 (443) 390,563 298,645 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (8,090) (9,512) - - - - 95 59 47 35 (7,948) (9,418) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 419,907 369,164 6,632 3,078 (1,573) - (47,620) (82,607) 5,269 (408) 382,615 289,227 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น มองโกเลีย เวียดนามและอินโดนีเซีย             
โดยการดาํเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ ยงัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์สาํหรับส่วนงาน 

          (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2563 2562 2563 2562 
ประเทศไทย 246 255 476 480 
ประเทศญ่ีปุ่น 147 118 229 194 
ประเทศมองโกเลีย 31 - 65 - 
ประเทศเวียดนาม 69 25 117 25 
ประเทศอินโดนีเซีย - - 1 - 
รวม 493 398 888 699 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

19.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อสัญญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัยอ่ย
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินสนบัสนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จาํนวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต ์- ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนั
เร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่นไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Hokkaido Electric 
Power Company Limited โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนดในสญัญา  

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) โดยมีอายสุญัญา 25 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญา 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

31 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 และวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งในญ่ีปุ่นไดท้าํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
กับ Kyushu Electric KK โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนดในสญัญา  

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในเวียดนามได้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ Vietnam 
Electricity โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยเร่ิมมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในเดือน
พฤษภาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในมองโกเลียได้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ National 
Dispatching Center โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยบริษทัย่อยเร่ิมมีรายได้จากการขายไฟฟ้า              
ในเดือนกรกฎาคม 2562 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงทําสัญญาซ้ือขายไฟหลายสัญญากับบริษัทแห่งหน่ึง            
(บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั) เป็นระยะเวลา 25 ปี  

19.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ  31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ การซ้ือท่ีดิน การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และดาํเนินการเก่ียวกบั
ใบอนุญาตต่างๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น)
บริษทัยอ่ยในประเทศ สกลุเงิน 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ไทย บาท - 0.1 
ญ่ีปุ่น เยน 5,825.4 7,844.5 
เวียดนาม ดองเวยีดนาม 2,232,000.0 2,232,000.0 

19.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีดนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวหลาย
สญัญาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2560-2561 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจาํนวนรวม 153.2 ลา้นเยน  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวดังกล่าวจากการ                   
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดินท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2 และ 3 
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19.4 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการโดยมี           
ภาระผกูพนัในการชาํระค่าบริการคงเหลือตามสญัญาดงัน้ี 
 

บริษทัยอ่ย
ในประเทศ สกุลเงิน ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 1 ปี                
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

 (ลา้น) 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

ไทย บาท 87 86 158 178 - - 245 264 
ญ่ีปุ่น เยน 154 38 90 87 377 391 621 516 
เวียดนาม ดอง 5,878 7,046 - 1,830 - 83,265 5,878 92,141 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการ          
ระยะยาวจากการทาํสัญญากบัผูใ้หบ้ริการต่างๆ โดยมีค่าบริการต่อปีเป็นจาํนวน 90.5 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 
2562: 83.0 ลา้นเยน) 

19.5 ค่าหุ้นบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้จากการออกและเรียกชาํระหุน้สามญัเพิ่มทุน
ให้เท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยในประเทศไทยจาํนวน 536.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 542.7             
ลา้นบาท) และบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามอีกจาํนวน 257,603.9 ลา้นดองเวียดนาม (31ธันวาคม 2562: 
272,228.0 ลา้นดองเวียดนาม) 

บริษทัย่อยในประเทศฮ่องกงมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเงินลงทุนในบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นอีกจาํนวน 
1,108.2 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2562: 811.7 ลา้นเยน)  

19.6 ภาระคํา้ประกัน 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพือ่           
คํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญากบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจาํนวน 32.7  ลา้นบาทและเฉพาะบริษทัฯ
เป็นจาํนวน 31.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: กลุ่มบริษทัจาํนวน 32.7 ลา้นบาทและเฉพาะบริษทัฯ
เป็นจาํนวน: 31.0 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศไทยสองแห่ง
เพื่อคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาการลงทุนกบัธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นเป็นจาํนวน 864.8 
ลา้นเยน 

ค) บริษทัฯคํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อย ในวงเงิน 17.2 ล้านเหรียญสหรัฐ                  
(31 ธนัวาคม 2562: 18.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
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20. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากเงินตราต่างประเทศของเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ เงินทดรองจ่าย เจา้หน้ีการคา้ ค่าหุ้นคา้งจ่ายและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนั
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย

 
30 มิถุนายน       

2563 
31 ธนัวาคม 

2562
30 มิถุนายน      

2563
31 ธนัวาคม 

2562
30 มิถุนายน       

2563 
31 ธนัวาคม 

2562
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เยน 2,200,463 2,838,068 25,946,253 20,331,905 0.2868 0.2759
ดอลลาร์สหรัฐ 19,401 4,627 29,515 13,844 30.8905 30.1540
ดอลลาร์สิงคโปร์ 33 35 1 1 22.1669 22.3245
มองโกเลีย 149,493 125,920 204,237 6,799,373 0.0109 0.0109
ดองเวียดนาม 196,031,699 224,100,000 129,178,360 65,189,430 0.0013 0.0013
ริงกิตมาเลเซีย 300 300 - - 7.2136 7.3222
รูเปีย 1,323,291 1,234,469 285,122 4,662,791 0.0022 0.0022

21. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของบริษทัยอ่ยมีมูลค่าเป็นผล
ขาดทุนจาํนวน 49 ลา้นบาท และ 463 ลา้นเยน รวมมูลค่ายติุธรรมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 182 ลา้นบาท และ
บนัทึกไวใ้นบญัชีหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลขาดทุนจาํนวนเงิน 48 ลา้นบาท และ 432 ลา้นเยน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษทัย่อยมี
มูลค่าเป็นผลขาดทุนจาํนวน 1.5 ลา้นบาท และบนัทึกไวใ้นบญัชีหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน มูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลขาดทุนจาํนวน 0.9 ลา้นบาท 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้อา้งอิง
จากมูลค่าท่ีไดรั้บแจง้จากธนาคารคู่สญัญา มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัลาํดบัชั้นเป็นระดบั 2 
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวดและ
ไม่มีการโอนระหวา่งระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 

22. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

