
 

 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ    
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                                   
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
แบบยอ่ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ 
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 และขอ้ 1.5.1 เน่ืองดว้ยผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง 
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวชิาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุป             
อยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 
สิริกร  เพลินพิศศิริ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2563 



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,027,635                 915,457                    138,860                    78,933                      

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 5 387,021                    283,149                    233,625                    95,654                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 479,416                    360,393                    275,359                    221,037                    

สินคา้คงเหลือ 252                            -                                -                                -                                

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                                -                                270,339                    426,857                    

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                                -                                5,500                        -                                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5,300                        -                                -                                -                                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,826                      29,810                      19                              2,202                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,921,450                 1,588,809                 923,702                    824,683                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 7 638,968                    159,037                    385,176                    17,158                      

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 16,317                      17,412                      -                                -                                

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - .

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                                -                                2,589,355                 2,649,597                 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,041                      26,041                      -                                -                                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                                -                                2,894,959                 2,486,055                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 10,940,512               9,722,104                 636                            791                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 1,152,758                 1,045,830                 17                              31                              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 843,173                    -                                -                                -                                

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                                119,062                    -                                -                                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,734                        969                            580                            437                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 988,128                    365,863                    -                                -                                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,611,631               11,456,318               5,870,723                 5,154,069                 

รวมสินทรัพย์ 16,533,081               13,045,127               6,794,425                 5,978,752                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 761,797                    361,770                    761,797                    361,770                    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 471,395                    208,658                    31,631                      41,513                      

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 4,910                        6,294                        -                                -                                

ค่าหุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย 9,727                        9,281                        -                                -                                

ค่าหุ้นคา้งจ่ายจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                                71,414                      -                                -                                

เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย -                                12,062                      -                                -                                

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                                -                                101,057                    103,145                    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 32,043                      225                            -                                -                                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 12 870,853                    686,089                    343,005                    343,160                    

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 473                            -                                -                                -                                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,288                      12,075                      228                            315                            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,162,486                 1,367,868                 1,237,718                 849,903                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 673,189                    917                            -                                -                                

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 8,716,472                 7,666,373                 1,137,349                 1,308,230                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20,070                      3,962                        -                                -                                

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 212,719                    -                                -                                -                                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,926                      9,021                        2,899                        2,184                        

ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดย

   วิธีส่วนไดส่้วนเสียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                                -                                41,780                      41,412                      

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 9,633,376                 7,680,273                 1,182,028                 1,351,826                 

รวมหน้ีสิน 11,795,862               9,048,141                 2,419,746                 2,201,729                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

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

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

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

   กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 14 92,200                      92,200                      92,200                      92,200                      

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,995,912                 1,402,274                 1,995,912                 1,402,274                 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (179,741)                   (183,759)                   (179,741)                   (183,759)                   

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,374,679                 3,777,023                 4,374,679                 3,777,023                 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 362,540                    219,963                    -                                -                                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,737,219                 3,996,986                 4,374,679                 3,777,023                 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,533,081               13,045,127               6,794,425                 5,978,752                 

-                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 4 386,213                     257,483                     -                                 -                                 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 11,491                       -                                 -                                 -                                 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 143,793                     139,027                     -                                 -                                 
รายไดค่้าบริหาร 4 1,900                         -                                 7,250                         7,250                         
ดอกเบ้ียรับ 4 22                               435                            26,186                       26,117                       
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 26,005                       -                                 -                                 -                                 
รายไดอ่ื้น 3,215                         1,602                         -                                 126                            
รวมรายได้ 572,639                     398,547                     33,436                       33,493                       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขาย 197,900                     132,602                     -                                 -                                 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                                 11,620                       3,243                         -                                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 55,071                       47,561                       17,632                       16,592                       
รวมค่าใช้จ่าย 252,971                     191,783                     20,875                       16,592                       
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 319,668                     206,764                     12,561                       16,901                       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.2 -                                 -                                 237,066                     147,358                     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 319,668                     206,764                     249,627                     164,259                     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 4 74,539                       52,731                       22,141                       20,287                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 245,129                     154,033                     227,486                     143,972                     
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (8,794)                        (2,078)                        48                               30                               
กําไรสําหรับงวด 236,335                     151,955                     227,534                     144,002                     

-                                 -                                 -                                 -                                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 93,458                       (8,433)                        81,552                       (6,287)                        
ขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (31,024)                      -                                 (31,024)                      -                                 
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                 -                                 -                                 -                                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 62,434                       (8,433)                        50,528                       (6,287)                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 298,769                     143,522                     278,062                     137,715                     

การแบ่งปันกําไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 227,534                     144,002                     227,534                     144,002                     
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,801                         7,953                         

236,335                     151,955                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 278,062                     137,715                     278,062                     137,715                     

   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,707                       5,807                         

298,769                     143,522                     

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 17

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.247                         0.156                         0.247                         0.156                         

   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
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 4 973,480                     655,150                     -                                 -                                 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 21,489                       -                                 -                                 -                                 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 435,045                     441,189                     -                                 -                                 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 4 -                                 11,903                       -                                 -                                 
รายไดค่้าบริหาร 4 8,920                         -                                 21,750                       21,750                       
ดอกเบ้ียรับ 4 1,874                         2,665                         84,069                       63,552                       
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 18,267                       -                                 -                                 -                                 
รายไดอ่ื้น 11,131                       4,560                         13                               420                            
รวมรายได้ 1,470,206                  1,115,467                  105,832                     85,722                       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขาย 491,056                     328,295                     -                                 -                                 
ตน้ทุนก่อสร้าง -                                 10,100                       -                                 -                                 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                                 50,119                       4,056                         -                                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 135,065                     126,731                     46,609                       42,532                       
รวมค่าใช้จ่าย 626,121                     515,245                     50,665                       42,532                       
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 844,085                     600,222                     55,167                       43,190                       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.2 -                                 -                                 607,467                     433,348                     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 844,085                     600,222                     662,634                     476,538                     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 4 208,393                     147,544                     68,236                       48,146                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 635,692                     452,678                     594,398                     428,392                     
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (16,742)                      (11,496)                      143                            89                               
กําไรสําหรับงวด 618,950                     441,182                     594,541                     428,481                     

-                                 -                                 -                                 -                                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 247,297                     (97,197)                      212,213                     (78,978)                      
ขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (45,418)                      -                                 (45,418)                      -                                 
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                 -                                 -                                 -                                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 201,879                     (97,197)                      166,795                     (78,978)                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 820,829                     343,985                     761,336                     349,503                     

การแบ่งปันกําไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 594,541                     428,481                     594,541                     428,481                     
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 24,409                       12,701                       

618,950                     441,182                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 761,336                     349,503                     761,336                     349,503                     

   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 59,493                       (5,518)                        

820,829                     343,985                     

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 17

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.645                         0.465                         0.645                         0.465                         

   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
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจ ผลต่างการแปลง ผลขาดทุนจากการ ขาดทุนจากการ รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ภายใตก้าร  จดัสรรแลว้ ค่างบการเงินที่เป็น ประมาณการตามหลกั ป้องกนัความเสี่ยง องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ
ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ คณิตศาสตร์ประกนัภยั กระแสเงินสด ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย 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               
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                      -                        -                            428,481                -                             -                                  -                              -                              428,481                  12,701                       441,182                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                      -                        -                            -                           (78,978)                  -                                  -                              (78,978)                   (78,978)                   (18,219)                      (97,197)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                      -                        -                            428,481                (78,978)                  -                                  -                              (78,978)                   349,503                  (5,518)                        343,985                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                      -                        -                            (200,074)              -                             -                                  -                              -                              (200,074)                 -                                 (200,074)                

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ

   ของบริษทัยอ่ย -                              -                      -                        -                            -                           -                             -                                  -                              -                              -                              13,346                       13,346                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 922,000                  1,511,210        33,098              64,815                  1,312,463             (160,289)                (327)                            -                              (160,616)                 3,682,970               332,433                     4,015,403               

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               
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                      -                        -                            594,541                -                             -                                  -                              -                              594,541                  24,409                       618,950                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                      -                        -                            -                           212,213                  -                                  (45,418)                   166,795                  166,795                  35,084                       201,879                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                      -                        -                            594,541                212,213                  -                                  (45,418)                   166,795                  761,336                  59,493                       820,829                  

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ

   ของบริษทัยอ่ย -                              -                      -                        -                            -                           -                             -                                  -                              -                              -                              83,084                       83,084                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 922,000                  1,511,210        33,098              92,200                  1,995,912             28,917                    (463)                            (208,195)                 (179,741)                 4,374,679               362,540                     4,737,219               
-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน ผลต่างการแปลงค่า ผลขาดทุนจาก  ขาดทุนจากการ
ทุนเรือนหุ้น จากการรวมธุรกิจภายใต้  จดัสรรแลว้ งบการเงินที่เป็น การประมาณการตาม  ป้องกนัความเสี่ยง รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  เงินตราต่างประเทศ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  กระแสเงินสด ของส่วนของผูถ้ือหุ้น  ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 922,000                    1,511,210                        33,098                             64,815                        1,084,056                    (81,311)                           (327)                                -                                   (81,638)                           3,533,541                        
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                      -                                      -                                 428,481                       -                                      -                                      -                                   -                                      428,481                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                      -                                      -                                 -                                   (78,978)                           -                                      -                                   (78,978)                           (78,978)                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                      -                                      -                                 428,481                       (78,978)                           -                                      -                                   (78,978)                           349,503                           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                -                                      -                                      -                                 (200,074)                      -                                      -                                      -                                   -                                      (200,074)                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2562 922,000                    1,511,210                        33,098                             64,815                        1,312,463                    (160,289)                         (327)                                -                                   (160,616)                         3,682,970                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 922,000                    1,511,210                        33,098                             92,200                        1,402,274                    (183,296)                         (463)                                -                                   (183,759)                         3,777,023                        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  การบญัชี (หมายเหตุ 3) -                                -                                      -                                      -                                 (903)                             -                                      -                                      (162,777)                      (162,777)                         (163,680)                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 -                                -                                      -                                      -                                 594,541                       -                                      -                                      -                                   -                                      594,541                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                      -                                      -                                 -                                   212,213                           -                                      (45,418)                        166,795                           166,795                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                      -                                      -                                 594,541                       212,213                           -                                      (45,418)                        166,795                           761,336                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2563 922,000                    1,511,210                        33,098                             92,200                        1,995,912                    28,917                             (463)                                (208,195)                      (179,741)                         4,374,679                        

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 635,692                452,678                594,398                428,392                

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 372,609                225,412                182                       181                       

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,304                    84                         -                            -                            

   สาํรองหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 1,207                    915                       715                       445                       

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (607,467)               (433,348)               

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกแปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (27,546)                 7,245                    6,652                    -                            

   ดอกเบ้ียรับ (1,874)                   (2,665)                   (84,069)                 (63,552)                 

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 208,393                147,544                68,236                  48,146                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,193,785             831,213                (21,353)                 (19,736)                 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (95,693)                 (141,263)               30,020                  (3,126)                   

   รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกชาํระ -                            32,012                  -                            -                            

   สินคา้คงเหลือ (252)                      -                            -                            -                            

   สินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,684                    (12,435)                 2,183                    (2,162)                   

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 636                       61,045                  -                            768                       

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (154,031)               (34,349)                 -                            -                            

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (24,894)                 67,617                  (11,342)                 (4,560)                   

   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง (1,384)                   (162)                      -                            -                            

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (787)                      (979)                      (88)                        (926)                      

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 698                       1,926                    -                            -                            

เงินสดจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมดาํเนินงาน 920,762                804,625                (580)                      (29,742)                 

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,067)                   (4,312)                   (477)                      (1,059)                   

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 916,695                800,313                (1,057)                   (30,801)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น (103,872)               155,920                (137,970)               139,230                

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว (479,930)               (65,634)                 (363,969)               (16,620)                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            171,889                (323,327)               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            54,742                  (504,501)               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (498,454)               (602,700)               

เงินลงทุนระยะยาว -                            (9,582)                   -                            -                            

เงินจ่ายชาํระค่าหุน้ลดทุนของบริษทัยอ่ย (75,225)                 -                            -                            -                            

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน -                            -                            700,500                220,000                

ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย -                            (108,102)               -                            -                            

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 288,950                (72,299)                 -                            -                            

เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง (525,936)               (88,060)                 -                            -                            

สิทธิการใชสิ้นทรัพยต์ามสญัญาเช่า (16,712)                 -                            -                            -                            

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (892,044)               (1,511,156)            (13)                        (10)                        

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (60,762)                 (174,342)               -                            -                            

เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 2,582                    121,708                -                            -                            

ดอกเบ้ียรับ 1,874                    2,665                    437                       873                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,861,075)            (1,748,882)            (72,838)                 (1,087,055)            

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 373,721                366,956                373,721                366,956                

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            (2,088)                   (2,750)                   

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (12,108)                 (36)                        -                            -                            

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (18,087)                 -                            -                            -                            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,357,072             1,147,488             88,300                  715,000                

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (620,790)               (408,036)               (261,000)               -                            

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

  ของบริษทัยอ่ย 83,084                  13,346                  -                            -                            

จ่ายเงินปันผล -                            (200,074)               -                            (200,074)               

จ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมธนาคาร (221,139)               (191,063)               (65,111)                 (44,497)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 941,753                728,581                133,822                834,635                

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 114,805                (31,444)                 -                            -                            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 112,178                (251,432)               59,927                  (283,221)               

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,027,635             873,698                138,860                73,590                  

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยถ์าวรเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแทน 175                       148                       -                            -                            

   โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ 46,401                  54,098                  -                            -                            

   เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -                            1,258                    -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี  
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั มหาชน (ซ่ึงต่อไปเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีโครงสร้างเก่ียวกับบริษทัย่อยใน
ระหวา่งงวดปัจจุบนั ดงัน้ี 

   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั                           ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
Troung Thanh Tra Vinh Wind Power JSC.                                    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เวียดนาม 90 80 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Surge Energy Corporation Limited ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Sermsang Sustainable Singapore 

Private Limited 
ลงทุนและใหค้ าปรึกษา สิงคโปร์ 100 100 

บริษทั Seijo Corporation  ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ญ่ีปุ่น 100 100 
SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 87 87 
GK GSSE  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 90 90 
Zouen Energy GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 
Ashita Power 1 GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 
Ashita Power 2 GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 
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   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม (ต่อ)     
Tenuun Gerel Construction LLC ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า มองโกเลีย 75 75 
Truong Thanh Quang Ngai Power and High 

Technology JSC. 
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เวียดนาม 80 80 

Sea Sun Energy Partners Pte., Ltd. ลงทุนและใหค้ าปรึกษา สิงคโปร์ 83 84 
PT Sea Sun Energi ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า อินโดนีเซีย 83 84 

1.4.1 การลงทุนเพิม่ของบริษัทย่อยในระหว่างงวด 

 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั จ านวนเงินท่ีลงทุน 

 สกลุเงิน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                             

30 กนัยายน 2563 
Ashita Power 1 GK เยน 274.0 
Ashita Power 2 GK เยน 2.9 
GK GSSE เยน 234.3 
Sea Sun Energy Partners Pte., Ltd ดอลล่าร์สหรัฐ 2.0 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

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

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดั
ประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ีเข้าท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน           
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั
ไดน้ าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัส าหรับบางรายการ 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อนกลุ่มบริษทั
จะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมหรือองคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี             
1 มกราคม 2563 (ถา้มี) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอ
ของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี              
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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1.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี          
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสญัญาเช่า 

2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่
กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนยกเวน้สัญญา
อนุพนัธ์ท่ีใชส้ าหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  

การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาในสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัใช้การบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
ส าหรับสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการ
อยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

2.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการ
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

3. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5.1 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดย
กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั 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
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 226 - 28,736 28,962 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 903 - 903 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 917 - 642,237 643,154 

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

 กระแสเงินสด  - (162,777) (162,777) 

3.1 สัญญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่า
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 857,778 840 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (840) (840) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (185,965) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
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 ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ท่ีดิน 796,613 - 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 796,613 - 

4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค่้าบริหาร - - 7,250 7,250 อตัราตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 150,500 -  
ดอกเบ้ียรับ - - 26,186 26,117 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                         

3.30 - 5.81 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 510 522 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี                    
ค่าบริการจ่าย - - 2,550 2,550 อตัราตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ี               
เก่ียวขอ้งกนั 

     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,901 1,643 - - อตัราตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 297 90 99 90 อตัราตามสัญญา 
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(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค่้าบริหาร - - 21,750 21,750 อตัราตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 700,500 220,000  
ดอกเบ้ียรับ - - 83,633 62,679 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                            

3.05 - 5.81 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,522 1,562 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี                     
ค่าบริการจ่าย - - 7,650 7,650 อตัราตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ี               
เก่ียวขอ้งกนั 

     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 5,806 4,767 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - 273 - - อตัราตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 689 270 297 270 อตัราตามสัญญา 
ซ้ือโปรแกรมพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

- 504 - - อตัราตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                         
มีรายละเอียดดงัน้ี  

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

     
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 2,217 4,893 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,307 1,134 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,307 1,134 2,217 4,893 
     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 239,329 198,274 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 239,329 198,274 
     
เงินทดรองจ่ายซ้ือสินทรัพย์     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,714 - - - 

รวมเงินทดรองจ่ายซ้ือสินทรัพย ์ 25,714 - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

ค่าบริหารค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 1,338 - 

รวมค่าบริหารคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,338 - 
     
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย  - - - 5,457 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57 15 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57 15 - 5,457 
     
ค่าบริหารค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกัน      
บริษทัยอ่ย - - 2,729 - 

รวมค่าบริหารคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,729 - 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย - - 24,349 22,889 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24,349 22,889 
     
ค่าเช่าค้างจ่าย - กรรมการ     
กรรมการ 30 30 30 30 

รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - กรรมการ 30 30 30 30 

 สัญญาบริหาร 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าบริหารกบับริษทัย่อยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งช าระค่าบริหารตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาค่าบริหารกบับริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯตอ้งจ่ายช าระค่าบริหารตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหลายสัญญากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงมีอายสุญัญา 25 ปี 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ่มข้ึน ลดลง ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2563 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด การแปลงค่า 30 กนัยายน 2563 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                
บริษทัยอ่ย    

 
 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 19,731 - - - 19,731 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 78,632 - (78,632) - - 
Truong Thanh Quang Ngai Power and High 

Technology JSC. 328,494 - (93,257) 15,371 250,608 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 426,857 - (171,889) 15,371 270,339 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทัยอ่ย      

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  83,623 - (83,623) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 2,473,474 193,000 (164,119) - 2,502,355 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 25,500 - - - 25,500 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 67,000 - - - 67,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,649,597 193,000 (247,742) - 2,594,855 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบั บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.30 - 
3.51 ต่อปี ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บช าระเงินใหกู้ย้มืครบแลว้ทั้งจ านวนในเดือนสิงหาคม 2563 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 
2570 - 2573 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.30 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2564 - 2574 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.30 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2564 - 2572 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.30 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯได้ท าสัญญาให้กู ้ยืมเงินกบับริษทั Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology JSC.             
มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2563 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้อตัรา LIBOR 6 M บวกอตัราส่วนเพิ่มต่อปี 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2563 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2563 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 75,890 - 500 75,390 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  11,229 - 330 10,899 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิล พาวเวอร์ จ ากดั 2,509 - 330 2,179 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 2,583 - 330 2,253 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 1,785 - 330 1,455 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั 9,149 - 268 8,881 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 103,145 - 2,088 101,057 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,559 4,946 5,559 4,946 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 233 144 233 144 
รวม 5,792 5,090 5,792 5,090 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                       
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                       
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,318 16,309 16,318 16,309 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 701 430 701 430 
รวม 17,019 16,739 17,019 16,739 
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การค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯเป็นผูค้  ้ าประกันวงเงินกู้ยืมให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ               
งบการเงินขอ้ 12 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/เงนิฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสด 275 283 5 9 
เงินฝากระหวา่งทาง 1,078 1,184 - - 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 290,204 247,790 200 116 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 736,078 666,200 138,655 78,808 
รวม 1,027,635 915,457 138,860 78,933 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน 30.6 ลา้นบาท
(31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อย: 280.1 ลา้นบาท) ไปจ าน าเพื่อใช้เป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกันสินเช่ือเงินกู้            
ระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 โดยบริษทัย่อยสามารถเบิกถอนเงินฝาก
ธนาคารดงักล่าวเพื่อใชจ่้ายในการด าเนินงานได ้ 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน 233.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2562: 95.7 ลา้นบาท) ซ่ึงไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 12 โดยบริษทัฯสามารถเบิกใช้เงินจากบญัชีไดต้อ้งไดรั้บ
อนุญาตจากธนาคาร   

บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 124.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 187.5 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้             
เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย ตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ี
ก าหนด โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวถูกกนัไวเ้พื่อใชส้ าหรับการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีจะ
ครบก าหนดช าระภายใน 6 เดือน 

บริษทัย่อยในประเทศมองโกเลียมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย ์0.9 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
หรือประมาณ 29.2 ลา้นบาท ท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชภ้ายใตส้ญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคาร 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,307 1,134 2,217 4,893 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,307 1,134 2,217 4,893 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 317,838 229,906 - - 
ไม่เกิน 3 เดือน 1,887 29 - - 
6 - 12 เดือน - 71 - - 
มากกวา่ 1 ปี  71 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั 319,796 230,006 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 239,329 198,274 
ค่าบริหารคา้งรับ - - 1,338 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 240,667 198,274 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
เงินจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 44,970 12,309 29,156 14,295 
ภาษีซ้ือรอคืน 104,715 113,649 3,296 3,559 
ลูกหน้ีอ่ืน 8,628 3,295 23 16 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 158,313 129,253 32,475 17,870 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 479,416 360,393 275,359 221,037 

7. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน 385.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2562: 17.2 ลา้นบาท) ซ่ึงไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวและการออกหนงัสือค ้าประกนั 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และขอ้ 19.6 

บริษทัย่อยในประเทศไทยแห่งหน่ึง ไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอด
คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 3.2 ลา้นบาท ซ่ึงไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงิน
กูย้มืระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

บริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน 564.2 ลา้นเยน หรือประมาณจ านวน 
169.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 514.2 ลา้นเยน หรือประมาณจ านวน 141.9 ลา้นบาท) ท่ีมีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใชภ้ายใตส้ัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัยอ่ยตอ้งท าการขออนุญาตธนาคารในการ
เบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว  
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บริษัทย่อยในประเทศมองโกเลียมีบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์จ านวน 2.6 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณจ านวน  81.4 ล้านบาทท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม             
ระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัยอ่ยตอ้งท าการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว  

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

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

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,683,581 1,944,731 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 97,107 95,974 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                                              100 100 810,000 810,000 810,000 810,000 368,304 212,954 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 - - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 11,841 11,932 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 61,860 62,470 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,394 2,615 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 100 100 108,400 98,000 108,400 98,000 102,015 80,072 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,519 2,723 
บริษทั สยามคลีนโซลชูัน่ จ ากดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,427 9,548 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 1,656 1,873 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 100 100 5,900 5,500 5,900 5,500 30 - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. 90 80 604,051 62,800 550,453 62,800 554,225 61,163 
รวม       2,894,959 2,486,055 

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

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

30 กนัยายน                       
2563 

31 ธนัวาคม                  
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
ผลขาดทุนที่เกนิกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย         
บริษัทย่อย         
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 (41,780) (41,301) 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 100 100 5,900 5,500 5,900 5,500 - (111) 

รวมผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ   (41,780) (41,412) 

บริษทัฯไดน้ าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 61.9 
ลา้นบาท ไปจ าน าเพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12  
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8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 156,728 143,015 3,636 - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 230 33 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 74,663 6,852 39,435 (6,485) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั (1,380) (5,475) 367 198 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั (30) (28) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 2,740 2,632 - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ ากดั (74) (72) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 6,172 665 - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั (68) (67) - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั (41) (39) - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั (73) (71) - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั (85) (87) - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. (1,716) - 7,090 - 

รวม 237,066 147,358 50,528 (6,287) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 469,568 463,728 2,936 - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,133 120 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 119,598 (30,449) 154,877 (79,658) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั (1,078) (12,576) 600 680 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั (91) (85) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 9,889 10,169 - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ ากดั (221) (216) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 12,445 3,463 - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั (204) (210) - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั (122) (117) - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั (217) (211) - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั (259) (268) - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. (2,974) - 8,382 - 

รวม 607,467 433,348 166,795 (78,978) 

8.3 เงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดบริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                   
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                                
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 140,000 - 690,000 220,000 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 10,500 - 10,500 - 

รวม 150,500 - 700,500 220,000 
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8.4 การเรียกช าระค่าหุ้นและการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

8.4.1 ในระหว่างงวด บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน คิดเป็นเงิน  
10.4 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดท้ยอยรับช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 20 กรกฏาคม 2563 

8.4.2 ในระหวา่งงวด บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั ไดเ้รียกใหบ้ริษทัฯช าระค่าหุน้เพิ่มทุน คิดเป็นเงิน 
0.4 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดท้ยอยรับช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 20 กรกฏาคม 2563 

8.4.3 ในระหว่างงวด บริษทั Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. ได้เรียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้น             
คิดเป็นเงิน 353,300 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 487.7 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดท้ยอย
รับช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 

9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2563 10,560,818 1,489 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16      
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (1,616) - 

โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,375 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 939,286 13 
รับเงินอุดหนุนรัฐบาล (2,582) - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด  (9,035) - 
ผลต่างจากการแปลงค่า 625,974 - 

30 กนัยายน 2563 12,118,220 1,502 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2563 838,714 698 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16      
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (198) - 

ค่าเส่ือมส าหรับสินทรัพยท่ี์จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย
ระหวา่งงวด (3,731) - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 321,097 168 
ผลต่างจากการแปลงค่า 21,826 - 

30 กนัยายน 2563 1,177,708 866 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

31 ธนัวาคม 2562 9,722,104 791 

30 กนัยายน 2563 10,940,512 636 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยในประเทศไทยสองแห่งไดน้ าท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชี เท่ากับ 2,540.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 2,493.2 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็นการค ้ า
ประกนัการกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นสองแห่งไดน้ าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเท่ากบั 2,008.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,927.3 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็น
การค ้าประกนักูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศญ่ีปุ่นตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ราคาทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างจ านวนรวมทั้งส้ิน 46.4 ลา้นบาท (ส าหรับปี 2562: จ านวน 74.3  
ลา้นบาท) 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
1 มกราคม 2563 1,094,390 91 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16            
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (5,160) - 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด-ราคาทุน 60,762 - 
ผลต่างจากการแปลงค่า 83,836 - 
30 กนัยายน 2563 1,233,828 91 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2563 36,143 60 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16           
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - 

ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 29,060 14 
ผลต่างจากการแปลงค่า 2,373 - 
30 กนัยายน 2563 67,576 74 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า   
31 ธนัวาคม 2562 (12,417) - 
ผลต่างจากการแปลงค่า (1,077) - 
30 กนัยายน 2563 (13,494) - 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
31 ธนัวาคม 2562 1,045,830 31 
30 กนัยายน 2563 1,152,758 17 
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11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมียอดเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวน 23.9 ลา้นเหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือเท่ากับ 761.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 11.9 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่ากบั 361.8 ลา้นบาท) โดยมีก าหนดช าระคืนเงินกูภ้ายในเดือนธนัวาคม 2563 และ
มีนาคม 2564 เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 วงเงินกู้ยืมดังกล่าวยงัไม่ได้เบิกใช้จ านวน 3.0 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา              
(31 ธนัวาคม 2562: 0.1 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 

 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยไ์ปค ้าประกนัวงเงินดงักล่าวดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 5 ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ
ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และอัตรา
ความสามารถในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) เป็นตน้ 

12. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ยอดคงเหลือ ณ ตน้งวด 8,352,462 7,376,795 1,651,390 780,645 
บวก: เบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิม 1,357,072 1,771,470 88,300 868,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (620,790) (515,443) (261,000) - 
หกั: จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (12,841) (11,011) - - 
บวก:ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 25,607 28,776 1,664 2,745 
ผลแตกต่างจากการแปลงค่า 485,815 (298,125) - - 

ยอดคงเหลือ ณ ปลายงวด 9,587,325 8,352,462 1,480,354 1,651,390 
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กลุ่มบริษทัไดน้ าบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปค ้าประกนัการกูย้ืมกบัธนาคาร
พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5, 7 และ 9 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯไดค้  ้าประกนัเงินกูย้มืใหก้บับริษทัยอ่ยส าหรับวงเงินกูย้มืจ านวนเงิน 16.3 
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 527.7 ลา้นบาท และ 92.8 ลา้นบาท 

บริษทัฯไดน้ าเงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไปค ้าประกนัการกูย้ืมของบริษทัย่อยดงักล่าวกบัธนาคาร
พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.1 

ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และอตัราความสามารถในการ          
ช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) และการจ่ายเงินปันผลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา
เงินกูแ้ละแจง้ใหธ้นาคารทราบ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน 283.7 ลา้นบาท 6,249.1 ลา้นเยน 
และ 32.5 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (บริษทัฯ 243.7 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2562: กลุ่มบริษทั
จ านวน 372.0 ลา้นบาท 8,189.1 ลา้นเยน และ 51.2 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และเฉพาะบริษทัฯ: 
332.0 ลา้นบาท) 

13. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,874 2,139 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
และอ่ืน ๆ (80) (61) (48) (30) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,794 2,078 (48) (30) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 16,983 11,679 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
และอ่ืน ๆ (241) (183) (143) (89) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 16,742 11,496 (143) (89) 

14. ส ารองตามกฎหมาย 

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

 ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

15. การจ่ายเงินปันผล 

 วนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จาก
ก าไรประจ าปี 2561 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.217 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 200 
ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2562 
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16. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน                   
(พ.ศ. 2520) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่ละบตัรส่งเสริม ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท 
บัตรส่งเสริม วนัที่เร่ิมมีรายได้จาก 

การประกอบกจิการ 
สิทธิประโยชน์ 

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

61-0246-1-00-1-0 
61-0796-1-00-1-0 
61-0797-1-00-1-0 
61-0798-1-00-1-0 
61-0799-1-00-1-0 
61-0800-1-00-1-0 
62-0029-1-00-1-0 
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 จ ากดั 61-0508-1-00-1-0 3 พฤษภาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561 ขอ้ ค), ง) 

 ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดงักล่าวประกอบดว้ย  

ก)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

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

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

ง)  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
จะไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัพน้
ก าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้
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รายไดข้องบริษทัยอ่ย จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม                  
การลงทุน 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม                     
การลงทุน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 84.3 82.0 302.0 175.5 386.3 257.5 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 11.5 - 11.5 - 
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา
รับซ้ือไฟฟ้า 143.7 139.0 - - 143.7 139.0 

รวม 228.0 221.0 313.5 175.5 541.5 396.5 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม                  
การลงทุน 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม                     
การลงทุน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 258.9 260.3 714.6 394.9 973.5 655.2 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 21.5 - 21.5 - 
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา
รับซ้ือไฟฟ้า 435.0 441.2 - - 435.0 441.2 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - - 11.9 - 11.9 

รวม 693.9 701.5 736.1 406.8 1,430.0 1,108.3 

17. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

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

ขอ้มูลรายได ้ก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจ าหน่ายและ
ใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์

 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังานลม ธุรกิจอ่ืน ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดข้ายไฟจากส่วนงานธุรกิจ 523,067 392,169 6,939 4,341 - - - - - - 530,006 396,510 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 11,491 - - - - - - - 11,491 - 
รายไดอ่ื้น 1,497 1,105 1,891 102 - - 15,526 13,837 (13,799) (13,442) 5,115 1,602 
รวมรายไดแ้ละรายไดอ่ื้น 524,564 393,274 20,321 4,443 - - 15,526 13,837 (13,799) (13,442) 546,612 398,112 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 306,313 231,450 4,420 460 (4,918) - 7,271 (25,031) 6,560 (550) 319,646 206,329 
รายไดด้อกเบ้ีย - 316 - 1 22 - 58,723 64,262 (58,723) (64,144) 22 435 
ตน้ทุนทางการเงิน (65,745) (44,501) (557) (593) (25) - (70,351) (72,237) 62,139 64,600 (74,539) (52,731) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (65,745) (44,185) (557) (592) (3) - (11,628) (7,975) 3,416 456 (74,517) (52,296) 
              

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหัก
ภาษีเงินได้    240,568 187,265 3,863 (132) (4,921) - (4,357) (33,006) 9,976 (94) 245,129 154,033 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (8,865) (2,126) - - - - 48 30 23 18 (8,794) (2,078) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 231,703 185,139 3,863 (132) (4,921) - (4,309) (32,976) 9,999 (76) 236,335 151,955 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจ าหน่ายและ
ใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์

 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังานลม ธุรกิจอ่ืน ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

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

รายไดข้ายไฟจากส่วนงานธุรกิจ 1,389,855 1,083,117 18,670 13,222 - - - - - - 1,408,525 1,096,339 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 21,489 - - - - - - - 21,489 - 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - - 12,998 - - - - - (1,095) - 11,903 
รายไดอ่ื้น 6,369 3,244 4,008 742 - - 50,824 40,902 (41,150) (40,328) 20,051 4,560 

รวมรายไดแ้ละรายไดอ่ื้น 1,396,224 1,086,361 44,167 26,962 - - 50,824 40,902 (41,150) (41,423) 1,450,065 1,112,802 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 852,482 687,820 12,022 4,857 (6,246) - (24,300) (95,078) 8,253 (42) 842,211 597,557 

รายไดด้อกเบ้ีย 852 1,359 188 25 24 - 187,828 163,680 (187,018) (162,399) 1,874 2,665 

ตน้ทุนทางการเงิน (184,769) (123,238) (1,715) (1,936) (272) - (215,600) (184,274) 193,963 161,904 (208,393) (147,544) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (183,917) (121,879) (1,527) (1,911) (248) - (27,772) (20,594) 6,945 (495) (206,519) (144,879) 

              

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหัก
ภาษีเงินได้    668,565 565,941 10,495 2,946 (6,494) - (52,072) (115,672) 15,198 (537) 635,692 452,678 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (16,955) (11,638) - - - - 143 89 70 53 (16,742) (11,496) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 651,610 554,303 10,495 2,946 (6,494) - (51,929) (115,583) 15,268 (484) 618,950 441,182 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

30 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น มองโกเลีย เวียดนามและอินโดนีเซีย             
โดยการด าเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ ยงัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ส าหรับส่วนงาน 

          (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2563 2562 2563 2562 
ประเทศไทย 240 233 716 713 
ประเทศญ่ีปุ่น 216 90 445 284 
ประเทศมองโกเลีย 23 28 88 28 
ประเทศเวียดนาม 62 58 179 83 
ประเทศอินโดนีเซีย 1 - 2 - 
รวม 542 409 1,430 1,108 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

19.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อสัญญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัยอ่ย
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินสนบัสนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จ านวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต ์- ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนั
เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่นไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Hokkaido Electric 
Power Company Limited โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในสญัญา  

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) โดยมีอายสุัญญา 25 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา 
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เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 และวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งในญ่ีปุ่นไดท้ าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
กับ Kyushu Electric KK โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในสญัญา  

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

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท าสัญญาซ้ือขายไฟหลายสัญญากบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
ในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 25 ปี  

19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ การซ้ือท่ีดิน การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และด าเนินการเก่ียวกบั
ใบอนุญาตต่างๆ ดงัน้ี 

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

ไทย บาท - 0.1 
ญ่ีปุ่น เยน 4,875.5 7,844.5 
เวียดนาม ดองเวียดนาม 1,783,478.4 2,232,000.0 

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีดนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวหลาย
สัญญาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2560-2561 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจ านวนรวม 153.2 ลา้นเยน  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวดังกล่าวจากการ                   
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดินท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2 และ 3 
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19.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการโดยมี           
ภาระผกูพนัในการช าระค่าบริการคงเหลือตามสญัญาดงัน้ี 
บริษทัยอ่ย
ในประเทศ สกุลเงิน ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 1 ปี                         
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

 (ลา้น) 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

ไทย บาท 71 86 24 178 - - 95 264 
ญ่ีปุ่น เยน 109 38 94 87 368 391 571 516 
เวียดนาม ดอง 5,878 7,046 - 1,830 - 83,265 5,878 92,141 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการ          
ระยะยาวจากการท าสัญญากบัผูใ้หบ้ริการต่างๆ โดยมีค่าบริการต่อปีเป็นจ านวน 90.5 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 
2562: 83.0 ลา้นเยน) 

19.5 ค่าหุ้นบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้จากการออกและเรียกช าระหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้เท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยในประเทศไทยจ านวน 531.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 542.7              
ลา้นบาท) และบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามอีกจ านวน 51,428.4 ลา้นดองเวียดนาม (31ธันวาคม 2562: 
272,228.0 ลา้นดองเวียดนาม) 

บริษทัย่อยในประเทศฮ่องกงมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นอีกจ านวน 
971.2 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2562: 811.7 ลา้นเยน)  

19.6 ภาระค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อ           
ค  ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญากบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวน 32.7  ลา้นบาทและเฉพาะบริษทัฯ
เป็นจ านวน 31.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: กลุ่มบริษทัจ านวน 32.7 ลา้นบาทและเฉพาะบริษทัฯ
เป็นจ านวน: 31.0 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศไทยสองแห่ง
เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาการลงทุนกบัธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นเป็นจ านวน 727.8 
ลา้นเยน 

ค) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศไทยแห่งหน่ึง
เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาการก่อสร้างกบัธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามเป็นจ านวน 
36.0 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 

ง) บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ย ในวงเงิน 16.3 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ                   
และ 92.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 18.7 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 
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20.   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากเงินตราต่างประเทศของเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ เงินทดรองจ่าย เจา้หน้ีการคา้ ค่าหุ้นคา้งจ่ายและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนั
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 กนัยายน            
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน                  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน                
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 2,669,441 2,838,068 26,907,092 20,331,905 0.2999 0.2759 
ดอลลาร์สหรัฐ 21,958 4,627 40,399 13,844 31.6579 30.1540 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 35 35 4 1 23.1451 22.3245 
มองโกเลีย 117,433 125,920 11,790 6,799,373 0.0111 0.0109 
ดองเวียดนาม 173,300,117 224,100,000 128,472,786 65,189,430 0.0014 0.0013 
ริงกิตมาเลเซีย - 300 - - 7.6183 7.3222 
รูเปีย 786,942 1,234,469 5,401 4,662,791 0.0021 0.0022 
ดอลลาร์ฮ่องกง 2 - - - 4.0870 - 

21. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของบริษทัยอ่ยมีมูลค่าเป็นผล
ขาดทุนจ านวน 45 ลา้นบาท และ 558 ลา้นเยน รวมมูลค่ายติุธรรมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 213 ลา้นบาท และ
บนัทึกไวใ้นบญัชีหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลขาดทุนจ านวนเงิน 48 ลา้นบาท และ 432 ลา้นเยน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ของบริษทัย่อยมี
มูลค่าเป็นผลขาดทุนจ านวน 0.5 ลา้นบาท และบนัทึกไวใ้นบญัชีหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน มูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลขาดทุนจ านวน 0.9 ลา้นบาท 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอา้งอิง
จากมูลค่าท่ีไดรั้บแจง้จากธนาคารคู่สญัญา มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 2 

กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวดและ
ไม่มีการโอนระหวา่งระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 
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22.      เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

           เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2563 บริษทัฯ ได้ลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั Troung Thanh Tra Vinh Wind Power JSC 
จ านวน 7,000 ลา้นดองเวียนนาม 

 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
จากก าไรประจ าปี 2562 โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 
101.42 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือน พฤศจิกายน 2563 

23. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

