
 

 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของ                
บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่    
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล                 
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

สิริกร  เพลินพิศศิริ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2564 



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 1,140,299              1,364,334              158,806                   445,831                 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะสัน 4 166,228                 152,262                 70                            55                          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 5 507,176                 429,675                 307,203                   270,876                 

สินคา้คงเหลือ 410                        345                        -                               -                             

ลูกหนีสรรพากร 1,554                     208,003                 -                               -                             

รายไดค้่าก่อสร้างทียงัไม่เรียกชาํระ 1,075                     887                        -                               -                             

เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 9,565                     8,960                     119,428                   22,869                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 5,894                     5,300                     -                               -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 111,408                 10,704                   94,932                     -                             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,943,609              2,180,470              680,439                   739,631                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะยาว 6 729,347                 715,749                 388,830                   370,623                 

ลูกหนีกรมสรรพากร 25,261                   18,140                   87                            -                             

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 -                             -                             3,043,520                2,865,520              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 32,087                   32,087                   -                               -                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                             -                             3,156,153                2,843,986              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 12,781,956            10,593,942            599                          635                        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 745,622                 766,489                 -                               -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 1,047,943              1,048,217              4                              13                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,694                     5,446                     774                          627                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,148,586              743,491                 -                               -                             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16,515,496            13,923,561            6,589,967                6,081,404              

รวมสินทรัพย์ 18,459,105            16,104,031            7,270,406                6,821,035              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10 198,543                 251,034                 198,543                   251,034                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3 144,592                 117,144                 18,686                     40,875                   

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 172                        557                        -                               -                             

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 6,359                     5,550                     -                               -                             

ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 9,926                     9,259                     -                               -                             

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                             -                             22,727                     101,057                 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 30,600                   29,849                   -                               -                             

หุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 795,976                 -                             795,976                   -                             

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 12 1,067,384              1,138,819              403,285                   343,185                 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 641                        290                        240                          -                             

หนีสินหมุนเวียนอืน 14,300                   10,644                   455                          315                        

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,268,493              1,563,146              1,439,912                736,466                 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายหนึงปี 566,548                 582,811                 -                               -                             

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 11 -                             793,904                 -                               793,904                 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 8,368,877              8,386,928              998,982                   1,051,361              

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 39,682                   21,493                   -                               -                             

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 197,736                 201,584                 -                               -                             

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,769,758              12,172                   3,629                       3,137                     

ผลขาดทุนทีเกินกวา่เงินลงทุนซึงบนัทึกโดย

   วิธีส่วนไดส่้วนเสียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                             -                             40,217                     31,065                   

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 10,942,601            9,998,892              1,042,828                1,879,467              

รวมหนีสิน 13,211,094            11,562,038            2,482,740                2,615,933              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 14

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,369,170,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 922,000,000 หุน้

         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,369,170              922,000                 1,369,170                922,000                 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

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

      หุน้สามญั 92,199,683 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 92,200                   -                             92,200                     -                             

1,014,200              922,000                 1,014,200                922,000                 

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

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

   กาํไรสะสม 

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

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,357,255              2,036,246              2,357,255                2,036,246              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (220,297)                (389,652)                (220,297)                  (389,652)                

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,787,666              4,205,102              4,787,666                4,205,102              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 460,345                 336,891                 -                               -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,248,011              4,541,993              4,787,666                4,205,102              

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,459,105            16,104,031            7,270,406                6,821,035              

-                             -                             -                               -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 3 395,395                334,965                -                            -                            

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 151,355                148,308                -                            -                            

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -                            9,998                    -                            -                            

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 8,110                    -                            -                            -                            

รายไดค่้าบริหาร 3 1,730                    862                       7,250                    7,250                    

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 10,150                  -                            8,362                    -                            

รายไดอื้น 907                       3,500                    -                            13                         

รวมรายได้ 567,647                497,633                15,612                  7,263                    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขาย 185,614                154,716                -                            -                            

ตน้ทุนก่อสร้าง 5,732                    -                            -                            -                            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                            58,782                  -                            813                       

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 3 40,149                  40,179                  22,453                  11,651                  

รวมค่าใช้จ่าย 231,495                253,677                22,453                  12,464                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 336,152                243,956                (6,841)                  (5,201)                  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7.2 -                            -                            244,967                147,761                

รายไดท้างการเงิน 3 655                       1,048                    27,681                  28,964                  

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (67,126)                (72,131)                (25,543)                (21,513)                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 269,681                172,873                240,264                150,011                

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 13 (16,681)                (4,737)                  98                         47                         

กาํไรสําหรับงวด 253,000                168,136                240,362                150,058                

-                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 109,690                (103,865)              101,184                (91,032)                

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (33,676)                21,846                  (33,676)                21,846                  

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 76,014                  (82,019)                67,508                  (69,186)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 329,014                86,117                  307,870                80,872                  

การแบ่งปันกาํไร:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 240,362                150,058                240,362                150,058                

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,638                  18,078                  

253,000                168,136                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 307,870                80,872                  307,870                80,872                  

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 21,144                  5,245                    

329,014                86,117                  

กาํไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทตอ่หุน้) 0.2370                  0.1479                  0.2370                  0.1479                  

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทตอ่หุน้) 0.2369                  0.1479                  0.2369                  0.1479                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 3 732,084                587,267                -                            -                            

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 296,624                291,252                -                            -                            

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -                            9,998                    -                            -                            

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 10,922                  -                            -                            -                            

รายไดค่้าบริหาร 3 3,448                    7,020                    14,500                  14,500                  

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 24,187                  -                            19,307                  -                            

รายไดอื้น 1,336                    7,916                    1                           13                         

รวมรายได้ 1,068,601            903,453                33,808                  14,513                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขาย 368,414                293,156                -                            -                            

ตน้ทุนก่อสร้าง 7,718                    -                            -                            -                            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                            7,738                    -                            813                       

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 3 76,032                  79,994                  40,822                  28,977                  

รวมค่าใช้จ่าย 452,164                380,888                40,822                  29,790                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 616,437                522,565                (7,014)                  (15,277)                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7.2 -                            -                            432,702                370,401                

รายไดท้างการเงิน 3 673                       1,852                    49,653                  57,883                  

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (147,550)              (133,854)              (52,035)                (46,095)                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 469,560                390,563                423,306                366,912                

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 13 (28,107)                (7,948)                  147                       95                         

กาํไรสําหรับงวด 441,453                382,615                423,453                367,007                

-                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 177,133                153,839                166,551                130,661                

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,804                    (14,394)                2,804                    (14,394)                

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 179,937                139,445                169,355                116,267                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 621,390                522,060                592,808                483,274                

การแบ่งปันกาํไร:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 423,453                367,007                423,453                367,007                

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18,000                  15,608                  

441,453                382,615                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 592,808                483,274                592,808                483,274                

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 28,582                  38,786                  

621,390                522,060                

กาํไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทตอ่หุน้) 0.4175                  0.3619                  0.4175                  0.3619                  

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทตอ่หุน้) 0.4174                  0.3619                  0.4174                  0.3619                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน

จากการรวมธุรกิจ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างการแปลง ผลขาดทุนจากการ สาํรองสาํหรับการ รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ภายใตก้าร สาํรอง ค่างบการเงินทีเป็น ประมาณการตามหลกั ป้องกนัความเสียงใน องคป์ระกอบอืนของ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 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 -                            -                     -                     -                     367,007          -                                 -                                       -                               -                             367,007                  15,608                       382,615               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                     -                     -                     -                     130,661                     -                                       (14,394)                    116,267                  116,267                  23,178                       139,445               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                     -                     -                     367,007          130,661                     -                                       (14,394)                    116,267                  483,274                  38,786                       522,060               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจของบริษทัยอ่ย -                            -                     -                     -                     -                     -                                 -                                       -                               -                             -                             20,212                       20,212                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 922,000                1,511,210       33,098            92,200            1,768,378       (52,635)                      (463)                                 (177,171)                  (230,269)                4,096,617               278,961                     4,375,578            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2564 922,000              1,511,210     33,098          92,200          2,036,246     (191,760)                 (463)                             (197,429)               (389,652)              4,205,102            336,891                  4,541,993          

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                   -                   -                   423,453        -                              -                                   -                            -                           423,453               18,000                    441,453             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                   -                   -                   -                   166,551                  -                                   2,804                    169,355               169,355               10,582                    179,937             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                   -                   -                   423,453        166,551                  -                                   2,804                    169,355               592,808               28,582                    621,390             

หุน้ปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) 92,200                -                   -                   -                   (92,200)        -                              -                                   -                            -                           -                           -                             -                         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                          -                   -                   -                   (10,244)        -                              -                                   -                            -                           (10,244)                -                             (10,244)              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

   ของบริษทัยอ่ย -                          -                   -                   -                   -                   -                              -                                   -                            -                           -                           94,872                    94,872               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 1,014,200           1,511,210     33,098          92,200          2,357,255     (25,209)                   (463)                             (194,625)               (220,297)              4,787,666            460,345                  5,248,011          

-                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน ผลต่างการแปลงค่า ผลขาดทุนจาก สาํรองสาํหรับการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จากการรวมธุรกิจภายใต้ งบการเงินทีเป็น การประมาณการตาม ป้องกนัความเสียงใน รวมองค์ประกอบอนื รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั  การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  เงินตราต่างประเทศ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั กระแสเงินสด ของส่วนของผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุ้น

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

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                                        -                          367,007              -                                       -                                             -                                -                                 367,007                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                                        -                          -                          130,661                          -                                             (14,394)                     116,267                     116,267                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                                        -                          367,007              130,661                          -                                             (14,394)                     116,267                     483,274                        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563 922,000                 1,511,210              33,098                              92,200                1,768,378           (52,635)                           (463)                                       (177,171)                   (230,269)                   4,096,617                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 922,000              1,511,210           33,098                           92,200              2,036,246         (191,760)                      (463)                                   (197,429)                (389,652)                 4,205,102                  

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                                     -                        423,453            -                                   -                                          -                              423,453                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                          -                          -                                     -                        -                        166,551                       -                                          2,804                     169,355                  169,355                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                                     -                        423,453            166,551                       -                                          2,804                     169,355                  592,808                     

หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) 92,200                -                          -                                     -                        (92,200)             -                                   -                                          -                             -                              -                                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                          -                          -                                     -                        (10,244)             -                                   -                                          -                             -                              (10,244)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 1,014,200           1,511,210           33,098                           92,200              2,357,255         (25,209)                        (463)                                   (194,625)                (220,297)                 4,787,666                  

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 469,560                390,563                423,306                366,912                

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 298,756                217,471                130                       120                       

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 465                       5,347                    -                            -                            

   สาํรองหนีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 832                       805                       493                       477                       

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (432,702)               (370,401)               

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกแปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (15,589)                 15,129                  (20,787)                 666                       

   ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพย์

        ทางการเงินหมุนเวียนอืนและหนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน (243)                      -                            240                       -                            

   รายไดท้างการเงิน (673)                      (1,852)                   (49,653)                 (57,883)                 

   ตน้ทุนทางการเงิน 147,550                133,854                52,035                  46,095                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 900,658                761,317                (26,938)                 (14,014)                 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (74,978)                 (140,397)               13,273                  12,780                  

   รายไดค้่าก่อสร้างทียงัไม่เรียกชาํระ (188)                      -                            -                            -                            

   สินคา้คงเหลือ (65)                        (136)                      -                            -                            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (5,831)                   (1,070)                   (60)                        13                         

   ลูกหนีกรมสรรพากร 200,904                (536)                      (87)                        -                            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (228,632)               (80,366)                 -                            -                            

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 18,303                  (10,611)                 356                       (7,131)                   

   รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ (385)                      -                            -                            -                            

   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 810                       (2,000)                   -                            -                            

   หนีสินหมุนเวียนอืน 3,656                    (191)                      140                       -                            

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (4,960)                   (280)                      -                            -                            

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 809,292                525,730                (13,316)                 (8,352)                   

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (10,855)                 (2,992)                   (378)                      (349)                      

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 798,437                522,738                (13,694)                 (8,701)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะสนั (13,966)                 34,636                  (15)                        2,029                    

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัระยะยาว (13,598)                 (213,543)               (50)                        (86,415)                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            (93,900)                 -                            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            (178,000)               (141,000)               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (145,831)               (27,812)                 

เงินจ่ายชาํระค่าหุน้ลดทุนของบริษทัยอ่ย -                            (73,402)                 -                            -                            

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            350,000                550,000                

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 1,762,796             272,482                -                            -                            

เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง (137,837)               (29,956)                 -                            -                            

สิทธิการใชสิ้นทรัพยต์ามสัญญาเช่า (2,012)                   (16,062)                 -                            -                            

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,307,149)            (560,337)               (85)                        -                            

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,286)                   (58,261)                 -                            -                            

เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล -                            2,517                    -                            -                            

ดอกเบียรับ 673                       1,852                    433                       437                       

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (718,379)               (640,074)               (67,448)                 297,239                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 297,495                -                            297,495                -                            

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (351,066)               -                            (351,066)               (1,288)                   

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            (78,330)                 -                            

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย -                            (12,108)                 -                            -                            

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (20,578)                 (10,085)                 -                            -                            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 573,304                907,170                180,000                51,300                  

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (718,331)               (405,197)               (174,000)               (174,000)               

เงินสดรับจากการเพมิทุนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

  ของบริษทัยอ่ย -                            20,212                  -                            -                            

จ่ายเงินปันผล (10,244)                 -                            (10,244)                 -                            

จ่ายดอกเบียและค่าธรรมเนียมธนาคาร (147,663)               (152,780)               (69,738)                 (44,541)                 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (377,083)               347,212                (205,883)               (168,529)               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 72,990                  27,661                  -                            -                            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (224,035)               257,537                (287,025)               120,009                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,364,334             915,457                445,831                78,933                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,140,299             1,172,994             158,806                198,942                

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยถ์าวรเพมิขึนจากการเปลียนแทน 563                       61                         -                            -                            

   โอนดอกเบียจ่ายเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ 31,074                  39,100                  -                            -                            

   จ่ายหุน้ปันผล 92,200                  -                            92,200                  -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (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 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั มหาชน (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”) และใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั                           ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
Troung Thanh Tra Vinh Wind Power JSC.                                    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เวียดนาม 80 90 
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 ญ่ีปุ่ น 100 100 
SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่ น 87 87 
GK GSSE  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่ น 90 90 
Zouen Energy GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่ น 100 100 
Ashita Power 1 GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่ น 100 100 
Ashita Power 2 GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่ น 100 100 
Tenuun Gerel Construction LLC ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า มองโกเลีย 75 75 
Truong Thanh Quang Ngai Power and 

High Technology JSC. 
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เวียดนาม 87 87 

Sea Sun Energy Partners Pte., Ltd. ลงทุนและใหค้ าปรึกษา สิงคโปร์ 90 90 
PT Sea Sun Energi ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า อินโดนีเซีย 90 90 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

1.4.1 การลงทุนเพิม่ของบริษัทย่อยในระหว่างงวด 

 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้น) 

บริษทั จ านวนเงินท่ีลงทุน 

 สกุลเงิน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

Ashita Power 1 GK เยน 480.0 
Ashita Power 2 GK เยน 28.5 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่           

1.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่อการเงินของกลุ่มบริษทั  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการชัว่คราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับความสัมพนัธ์เหล่านั้น
ต่อไปได้ในช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับเวลาหรือจ านวนของกระแสเงินสด ท่ีอา้งอิงกับ
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงหรือของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

การน าขอ้ยกเวน้ชัว่คราวดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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1.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติั
หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

           (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค้่าบริหาร - - 7,250 7,250 อตัราตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 120,000 140,000  
รายไดด้อกเบ้ีย - - 27,371 28,528 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                         

3.06 - 3.99 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - 484 508 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี                    
ค่าบริการจ่าย - - 2,550 2,550 อตัราตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ี               
เก่ียวขอ้งกนั 

     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 2,088 2,031 - - อตัราตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 207 199 93 99 อตัราตามสัญญา 
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(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค้่าบริหาร - - 14,500 14,500 อตัราตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 350,000 550,000  
รายไดด้อกเบ้ีย - - 49,343 57,447 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                             

3.06 - 4.06 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - 979 1,012 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี                     
ค่าบริการจ่าย - - 5,100 5,100 อตัราตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ี               
เก่ียวขอ้งกนั 

     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 3,704 3,905 - - อตัราตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 406 392 192 198 อตัราตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563                         
มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

     
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย - - 7,032 4,892 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 1,595 1,491 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,595 1,491 7,032 4,892 
     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย - - 290,537 241,316 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 290,537 241,316 
     
เงินทดรองจ่ายซ้ือสินทรัพย์ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,548 21,739 - - 

รวมเงินทดรองจ่ายซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,548 21,739 - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย  - - 5,457 5,457 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 15 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 15 5,457 5,457 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย - - 2,408 24,858 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,408 24,858 
     
ค่าเช่าค้างจ่าย - บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50 63 30 30 

รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50 63 30 30 

          สัญญาบริหาร 

 บริษทัฯได้ท าสัญญาค่าบริหารกบับริษทัย่อยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งช าระค่าบริหารตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาค่าบริหารกบับริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯตอ้งจ่ายช าระค่าบริหารตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหลายสัญญากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงมีอายสุัญญา 25 ปี 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น ลดลง ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด การแปลงค่า 30 มถิุนายน 2564 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock 

Company 8,960 - - 605 9,565 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น ลดลง ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด การแปลงค่า 30 มถิุนายน 2564 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 13,909 - - - 13,909 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั - 300 - - 300 
Troung Thanh Tra Vinh Wind Power JSC.                                    - 93,600 - 2,054 95,654 
Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock 

Company 8,960 - - 605 9,565 

รวมเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,869 93,900 - 2,659 119,428 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทัยอ่ย      

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 2,798,520 178,000 - - 2,976,520 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 20,000 - - - 20,000 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 47,000 - - - 47,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,865,520 178,000 - - 3,043,520 

บริษทัฯได้ท าสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับบริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มีก าหนดช าระคืนภาย              
ในปี 2570 - 2573 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.06 - 3.69 ต่อปี 

บริษทัฯได้ท าสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับบริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากัด มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2574                
โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.06 - 3.69  ต่อปี 

บริษทัฯได้ท าสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับบริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากัด มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2572                
โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.06 - 3.69  ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2565                
โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.69  ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมกบับริษทั Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock Company มีก าหนดช าระคืน
ภายในปี 2564  

บริษทัฯได้ท าสัญญาให้กู ้ยืมกับบริษทั Truong Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company มีก าหนด
ช าระคืนภายในปี 2565  
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 มิถุนายน 2564 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 75,390 - (75,390) - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  10,899 - (190) 10,709 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จ ากดั 2,180 - (2,180) - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 2,253 - (190) 2,063 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 1,454 - (190) 1,264 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั 8,881 - (190) 8,691 

รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 101,057 - (78,330) 22,727 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด    วนัท่ี 

30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด          

วนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 5,030 5,432 10,666 10,759 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 242 234 484 468 
รวม 5,272 5,666 11,150 11,227 

การค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯเป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินกูย้มืใหก้บับริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินสด 278 267 4 7 
เงินฝากระหว่างทาง 2,859 651 - - 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 456,686 352,221 924 866 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 680,476 1,011,195 157,878 444,958 
รวม 1,140,299 1,364,334 158,806 445,831 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ าบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน 31.1 ลา้นบาท
(31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อย: 141.9 ล้านบาท) ไปจ าน าเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค  ้ าประกันสินเช่ือเงินกู้            
ระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 โดยบริษทัย่อยสามารถเบิกถอนเงินฝาก
ธนาคารดงักล่าวเพื่อใชจ่้ายในการด าเนินงานได ้ 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน 0.07 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 0.05 ลา้นบาท) ซ่ึงได้วางไวเ้ป็นหลกัประกันส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 12 โดยบริษทัฯสามารถเบิกใชเ้งินจากบญัชีไดต้อ้งไดรั้บอนุญาตจากธนาคาร   

บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 132.98 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 124.51 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้             
เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ี
ก าหนด โดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวถูกกันไว้เพื่อใช้ส าหรับการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้ยืม             
ท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 6 เดือน 

บริษทัย่อยในประเทศมองโกเลียมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 1.0 
ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณจ านวน 33.18 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 0.9 ลา้นเหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 27.7 ลา้นบาท) ท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชภ้ายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว
กบัธนาคาร โดยบริษทัยอ่ยตอ้งท าการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,595 1,491 7,032 4,892 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,595 1,491 7,032 4,892 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 378,658 276,666 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,363 1,697 - - 
 3 - 6 เดือน 96 - - - 
 มากกว่า 12 เดือน 71 71 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 380,188 278,434 - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 290,537 241,316 

รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 290,537 241,316 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
เงินจ่ายล่วงหนา้อื่น 21,201 35,171 6,004 20,854 
ภาษีซ้ือรอคืน 101,177 104,479 3,630 3,814 
ลูกหน้ีอื่น 3,015 10,100 - - 

รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 125,393 149,750 9,634 24,668 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 507,176 429,675 307,203 270,876 

6. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน 101.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 101.8 ลา้นบาท) ซ่ึงไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 12 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากประจ าจ านวน 9 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือ
ประมาณจ านวน 287.0 ลา้นบาท ( 31 ธันวาคม 2563 : 9 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 
268.8 ลา้นบาท) ซ่ึงวางไวเ้พื่อค ้าประกนัตามสัญญาส าหรับการออกหนังสือค ้าประกนัตามสัญญาก่อสร้าง
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20.5 

บริษทัย่อยในประเทศไทยแห่งหน่ึง ไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอด
คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 3.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 3.2 ลา้นบาท) ซ่ึงได้
วางไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน  878.1 ลา้นเยน หรือประมาณจ านวน 
254.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 910.6 ลา้นเยน หรือประมาณ 264.7 ลา้นบาท) ท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้
ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัย่อยตอ้งท าการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใช้เงิน
ฝากดงักล่าว  

บริษัทย่อยในประเทศมองโกเลียมีบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์จ านวน 2.5 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณจ านวน 82.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 2.5 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หรือประมาณ 77.2 ลา้นบาท) ท่ีมีขอ้จ ากัดในการเบิกใช้ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารโดย
บริษทัยอ่ยตอ้งท าการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว  
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 
2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน 
มูลค่าบญัชี                            

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

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

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,803,155 1,816,037 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 100 100 32,828 131,312 32,828 131,312 - 97,354 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                                              100 100 810,000 810,000 810,000 810,000 352,491 150,894 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 11,746 11,810 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 70,305 63,214 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั 100 100 6,310 3,250 6,310 3,250 5,227 2,320 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 100 100 108,400 108,400 108,400 108,400 111,819 103,382 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,311 2,451 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,302 9,386 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 1,436 1,584 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั 100 100 6,000 6,000 6,000 6,000 - 45 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. 93 90 855,547 621,268 714,333 567,949 788,361 585,509 

รวม       3,156,153 2,843,986 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีมีผลขาดทุน
สะสมเกินทุนซ่ึงแสดงภายใตห้ัวขอ้ “ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียของเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน 
มูลค่าบญัชี                             

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
30 มิถุนายน

2564 
31 ธนัวาคม                  

2563 
30 มิถุนายน

2564 
31 ธนัวาคม                  

2563 
30 มิถุนายน

2564 
31 ธนัวาคม                  

2563 
30 มิถุนายน

2564 
31 ธนัวาคม                  

2563 
 ร้อยละ ร้อยละ       

ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุน                
ซ่ึงบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียของ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  

      
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 32,500 32,500 32,500 32,500 (39,362) (31,065) 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 100 100 32,828 131,312 32,828 131,312 (717) - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั 100 100 6,000 6,000 6,000 6,000 (138) - 

รวมผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ (40,217) (31,065) 
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 บริษทัฯไดน้ าเงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 70.3 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 63.2 ลา้นบาท) ไปจ าน าเพื่อเป็นหลกัประกันส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน่
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2564 2563 2564 2563 
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 167,236 160,035 2,553 1,006 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 187 248 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 69,638 (15,038) 44,228 (67,243) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั (2,997) (3,280) 37 (579) 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั (32) (31) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 3,355 3,263 - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั (77) (73) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 5,085 3,552 - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั (70) (68) - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั (42) (40) - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั (74) (72) - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั (88) (88) - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. 2,846 (647) 20,690 (2,370) 

รวม 244,967 147,761 67,508 (69,186) 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน่
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 327,724 312,840 9,394 (700) 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 413 903 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 91,413 44,935 110,186 115,442 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั (8,208) 302 (89) 233 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน่
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั (64) (61) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 7,091 7,149 - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั (153) (147) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 8,437 6,273 - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั (140) (136) - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั (85) (81) - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั (148) (144) - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั (183) (174) - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. 6,605 (1,258) 49,864 1,292 

รวม 432,702 370,401 169,355 116,267 

7.3 เงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดบริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                   
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                                
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 120,000 140,000 350,000 550,000 

รวม 120,000 140,000 350,000 550,000 

7.4 การเรียกช าระค่าหุ้นและการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

 ในระหวา่งงวด บริษทั Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. ไดเ้รียกใหบ้ริษทัฯช าระค่าหุน้คิดเป็นเงิน 
105,928 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 139.5 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดท้ยอยรับช าระค่าหุ้นแลว้
ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
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7.5 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(“บริษทัย่อย”) ไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยดงักล่าวจากเดิม 525.25 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
5.25 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 131.31 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1.31 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
และบริษทัย่อยไดค้ืนทุนให้แก่บริษทัฯจ านวน 98.5 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และการลดทุน
ดงักล่าวไม่ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเปล่ียนแปลง 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2564 11,865,370 1,561 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 2,338,520 85 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด  (677) - 
โอนเขา้/(โอนออก)จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,884 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 114,485 - 

30 มิถุนายน 2564 14,319,582 1,646 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2564 1,271,428 926 
ค่าเส่ือมส าหรับสินทรัพยท่ี์จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย

ระหวา่งงวด (213) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 255,212 121 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11,199 - 

30 มิถุนายน 2564 1,537,626 1,047 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

1 มกราคม 2564 10,593,942 635 

30 มิถุนายน 2564 12,781,956 599 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยในประเทศไทยสองแห่งไดน้ าท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่า
ตามบัญชี เท่ากับ 2,450.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 2,510.7 ล้านบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็นการค ้ า
ประกนัการกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่ง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 12 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่ นสามแห่งได้น าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเท่ากบั 4,472.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 4,604.0 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็น
การค ้าประกนักูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

ในระหว่างงวดบริษทัย่อยในเวียดนามแห่งหน่ึงไดน้ าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีเท่ากบั 1,081.6 ลา้นบาท ไปจดจ านองเพื่อเป็นการค ้าประกนักูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
เวียดนามตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่ นและเวียดนามไดร้วมตน้ทุนการ
กูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างจ านวนรวมทั้งส้ิน 31.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 
จ านวน 53.7 ลา้นบาท) 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2564 1,136,876 91 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 7,286 - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (13) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 16,959 - 
30 มิถุนายน 2564 1,161,108 91 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2564 75,578 78 
ค่าตดัจ าหน่ายส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (12) - 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 23,029 9 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,508 - 
30 มิถุนายน 2564 100,103 87 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า   
1 มกราคม 2564 (13,081) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 19 - 
30 มิถุนายน 2564 (13,062)  

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ   
1 มกราคม 2564 1,048,217 13 
30 มิถุนายน 2564 1,047,943 4 
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10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจ านวน 100 ลา้นบาท                  
(31 ธนัวาคม 2563: 5.0 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่ากบั 151.0 ลา้นบาทและ 100 ลา้นบาท) 
โดยมีก าหนดช าระคืนเงินกูใ้นเดือนกรกฏาคม 2564 เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามสัญญา 

          ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีตัว๋แลกเงินจากสถาบนัการเงินจ านวน 98.5 ลา้นบาท ครบก าหนดเดือน
ธนัวาคม 2564 

11.  หุ้นกู้ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

  ครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

คร้ังท่ี วนัท่ีออก ช าระคืนเงินตน้ อาย ุ(ปี)  (ร้อยละต่อปี) 2564 

1/2563 4 ธนัวาคม 2563 4 มิถุนายน 2565 1.5 4.6 800,000 

รวมหุ้นกูร้ะยะยาว - ราคาตามมูลค่า   800,000 
หกั: ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (4,024) 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ   795,976 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2563 793,904 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกู ้ 2,072 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 795,976 

 หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัและจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส หุ้นกู้ดังกล่าว             
มีขอ้ก าหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเร่ืองการด ารงอัตราส่วนทางการเงิน เช่น                
การด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 
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12.     เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ยอดคงเหลือ ณ ตน้งวด 9,525,747 8,352,461 1,394,546 1,651,390 
บวก: เบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิม 573,304 1,634,488 180,000 88,300 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (718,331) (786,042) (174,000) (348,000) 
หกั: จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (550) (12,199) (550) - 
บวก:ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 18,278 33,897 2,271 2,856 
ผลแตกต่างจากการแปลงค่า 37,813 303,142 - - 

ยอดคงเหลือ ณ ปลายงวด 9,436,261 9,525,747 1,402,267 1,394,546 

กลุ่มบริษทัไดน้ าบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปค ้าประกันการกู้ยืมกับธนาคาร
พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4, 6 และ 8 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดค้  ้าประกนัเงินกูย้ืมใหก้บับริษทัย่อยส าหรับวงเงินกูย้ืมจ านวนเงิน 15.8 
ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 507.5 ลา้นบาท และ 86.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 
16.6 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 500.3 ลา้นบาท และ 90.6 ลา้นบาท) 

บริษทัฯได้น าเงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไปค ้าประกนัการกู้ยืมของบริษทัย่อยดังกล่าวกับธนาคาร
พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7.1 

ภายใตส้ัญญากูย้มืเงิน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และอตัราความสามารถในการช าระหน้ี 
(Debt Service Coverage Ratio) และการจ่ายเงินปันผลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาเงินกูแ้ละ
แจง้ใหธ้นาคารทราบ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทั มีวงเงินกูย้ืมท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน 283.7 ลา้นบาท 3,742.5 ลา้นเยน 
และ 32.5 ลา้นเหรียญดอล์ล่าร์สหรัฐอเมริกา (บริษทัฯ: 243.7 ลา้นบาท) (2563: กลุ่มบริษทัจ านวน 283.7                
ลา้นบาท และ 5,097.5 ลา้นเยน 32.5 ลา้นเหรียญดอล์ล่าร์สหรัฐอเมริกา และส าหรับเฉพาะบริษทัฯจ านวน 
243.7 ลา้นบาท)  
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13.     ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 3,710 1,003 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว และอ่ืนๆ 12,971 3,734 (98) (47) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 16,681 4,737 (98) (47) 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 10,211 1,472 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว และอ่ืนๆ 17,896 6,476 (147) (95) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 28,107 7,948 (147) (95) 

14.     ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจากจ านวน 922.00 ลา้นบาท เป็น 1,369.17 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนมูลค่า 447.17 
ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 447.17 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซ่ึง
บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2564 
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บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายหุ้นปันผล ในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุ้นแล้ว เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ท าให้ทุนเรียกช าระของบริษทัฯเพิ่มขึ้นจาก 922.0 ล้านบาท เป็น 
1,014.2 ลา้นบาท 

15.     ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ  

บริษทัฯได้มีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน ซ่ึงผ่านการอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนส าหรับมูลค่ายุติธรรม
หรือมูลค่าท่ีแทจ้ริงของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัดังกล่าวระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 มิถุนายน 2564 

   ก าหนดวนัท่ีใชสิ้ทธิ    

ใบส าคญั
แสดง
สิทธิ 

จดัสรร
ให้แก ่ วนัท่ีอนุมติั คร้ังแรก คร้ังสุดทา้ย 

จ านวน
คงเหลือ     

(ลา้นหน่วย) 

อตัราการใช้
สิทธิซ้ือหุ้น
สามญัต่อ
ใบส าคญั
แสดงสิทธิ                

1 หน่วย 

ราคาในการ
ใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญั 
(บาท) 

คร้ังท่ี 1 
(SSP - W1) 

ผูถ้ือหุ้นเดิม 6 พฤษภาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 21 กุมภาพนัธ์ 2565 101.42 1 : 1 12.00 

คร้ังท่ี 2 
(SSP - W2) 

ผูถ้ือหุ้นเดิม 6 พฤษภาคม 2564 28 กุมภาพนัธ์ 2567 21 พฤษภาคม 2568 253.55 1 : 1 20.00 

16.     การจ่ายเงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของ
บริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 92.2 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอัตรา            
10 หุ้น : 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งส้ินไม่เกิน 92.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 
0.1 บาทต่อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้นแลว้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสดในอตัราหุ้นละ 0.1 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.011111 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 10.2444 ลา้นบาท รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด เท่ากบั
อตัราหุน้ละ 0.111111 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 102.44 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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17. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน                  
(พ.ศ. 2520) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่ละบตัรส่งเสริม ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท 
บัตรส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้จาก 

การประกอบกิจการ 
สิทธิประโยชน์ 

เลขที ่ ลงวันที ่
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 2645(1)/2556 19 พฤศจิกายน 2556 2 กุมภาพนัธ์ 2558 ขอ้ ก), ข), ง) 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท 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 เสริมสร้าง โซลาร์ 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)  ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

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

ง)  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
จะได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ี
เกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัพน้
ก าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้
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 รายไดข้องบริษทัย่อย จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม                  

การลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม                     

การลงทุน รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 85.5 87.8 309.9 247.1 395.4 334.9 
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคา
รับซ้ือไฟฟ้า 151.3 148.4 - - 151.3 148.4 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - - 10.0 - 10.0 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 8.1 - 8.1 - 

รวม 236.8 236.2 318.0 257.1 554.8 493.3 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม                  

การลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม                     

การลงทุน รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 170.4 174.6 561.7 412.6 732.1 587.2 
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคา
รับซ้ือไฟฟ้า 296.6 291.3 - - 296.6 291.3 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - - 10.0 - 10.0 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 10.9 - 10.9 - 

รวม 467.0 465.9 572.6 422.6 1,039.6 888.5 

18. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายอยู่ในระหว่างงวดและ            
ไดป้รับจ านวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการออกหุน้ปันผลและการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบั
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน
ใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯ จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 14 และ 16 ในการค านวณก าไรต่อหุ้นจึงไดป้รับปรุงจ านวนของหุน้สามญัท่ีใชใ้นการค านวณ
ก าไรต่อหุน้ โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัตน้งวดท่ีเสนอรายงาน  
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  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั          
ท่ีออกอยูร่ะหว่างงวด (พนัหุ้น) 922,000 922,000 922,000 922,000 

จ านวนหุน้ปันผลท่ีออกใน                    
เดือน พฤษภาคม 2564 (พนัหุ้น) 92,200 92,200 92,200 92,200 

รวม (พนัหุ้น) 1,014,200 1,014,200 1,014,200 1,014,200 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,014,200 1,014,200 1,014,200 1,014,200 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด     
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (SSP-W1) (พนัหุ้น) 576 - 576 - 

จ านวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (พนัหุ้น) 1,014,776 1,014,200 1,014,776 1,014,200 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 240,362 150,058 240,362 150,058 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.2370 0.1479 0.2370 0.1479 
ก าไรต่อหุ้นสามัญปรับลด (บาทต่อหุ้น)     
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติว่ามี
การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 0.2369 0.1479 0.2369 0.1479 
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 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,014,200 1,014,200 1,014,200 1,014,200 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด     
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (SSP-W1) (พนัหุ้น) 290 - 290 - 

จ านวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (พนัหุ้น) 1,014,490 1,014,200 1,014,490 1,014,200 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 423,453 367,007 423,453 367,007 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.4175 0.3619 0.4175 0.3619 
ก าไรต่อหุ้นสามัญปรับลด (บาทต่อหุ้น)     
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติว่ามี
การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 0.4174 0.3619 0.4174 0.3619 

บริษัทฯ ไม่ได้ค  านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดจากผลของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญคร้ังท่ี 2             
(SSP - W2) เน่ืองจากราคาของหุ้นถวัเฉล่ียในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 มีมูลค่าต ่ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบ            
ต่อก าไรต่อหุน้ปรับลด
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19. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลรายได ้ก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและ

ให้บริการติดตั้งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์

 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า       
พลงังานลม ธุรกิจอื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายไฟ 535,770 476,688 10,980 6,585 - - - - - - 546,750 483,273 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - - 9,998 - - - - - - - 9,998 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 8,110 - - - - - - - 8,110 - 
รายไดอ้ื่น 547 1,253 286 1,818 - - 11,955 14,893 (10,151) (13,602) 2,637 4,362 
รวมรายไดแ้ละรายไดอ้ื่น 536,317 477,941 19,376 18,401 - - 11,955 14,893 (10,151) (13,602) 557,497 497,633 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 337,419 332,399 9,194 11,840 (4,588) (714) 117,256 (93,986) (123,129) (5,583) 336,152 243,956 
รายไดด้อกเบ้ีย 139 573 6 - 196 - 73,432 63,418 (73,118) (62,943) 655 1,048 
ตน้ทุนทางการเงิน (60,613) (61,231) (431) (578) (125) (247) (90,852) (71,183) 84,895 61,108 (67,126) (72,131) 
ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (60,474) (60,658) (425) (578) 71 (247) (17,420) (7,765) 11,777 (1,835) (66,471) (71,083) 
             
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อน
หักภาษีเงินได้    276,945 271,741 8,769 11,262 (4,517) (961) 99,836 (101,751) (111,352) (7,418) 269,681 172,873 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (13,976) (7,630) 54 - - - (2,857) 47 98 2,846 (16,681) (4,737) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 262,969 264,111 8,823 11,262 (4,517) (961) 96,979 (101,704) (111,254) (4,572) 253,000 168,136 

* จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได:้ รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึงยกเวน้รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและ

ให้บริการติดตั้งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์

 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า        
พลงังานลม ธุรกิจอื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายไฟ 1,009,672 866,788 19,036 11,731 - - - - - - 1,028,708 878,519 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - - 9,998 - - - - - - - 9,998 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 10,922 - - - - - - - 10,922 - 
รายไดอ้ื่น 847 4,872 560 2,117 - - 27,237 35,298 (23,860) (27,351) 4,784 14,936 

รวมรายไดแ้ละรายไดอ้ื่น 1,010,519 871,660 30,518 23,846 - - 27,237 35,298 (23,860) (27,351) 1,044,414 903,453 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 615,471 546,169 9,738 7,602 (8,149) (1,328) 133,478 (31,571) (134,101) 1,693 616,437 522,565 

รายไดด้อกเบ้ีย 142 852 16 188 200 2 132,954 129,105 (132,639) (128,295) 673 1,852 

ตน้ทุนทางการเงิน (121,899) (119,024) (786) (1,158) (125) (247) (169,491) (145,249) 144,751 131,824 (147,550) (133,854) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (121,757) (118,172) (770) (970) 75 (245) (36,537) (16,144) 12,112 3,529 (146,877) (132,002) 

             
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหัก
ภาษีเงินได้    493,714 427,997 8,968 6,632 (8,074) (1,573) 96,941 (47,715) (121,989) 5,222 469,560 390,563 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (19,365) (8,090) (165) - - - (8,692) 95 115 47 (28,107) (7,948) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 474,349 419,907 8,803 6,632 (8,074) (1,573) 88,249 (47,620) (121,874) 5,269 441,453 382,615 

* จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได:้ รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึงยกเวน้รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น  มองโกเลีย เวียดนามและอินโดนีเซีย             
โดยการด าเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ ยงัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ส าหรับส่วนงาน 

          (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2564 2563 2564 2563 
ประเทศไทย 245 246 478 476 
ประเทศญ่ีปุ่ น 210 147 385 229 
ประเทศมองโกเลีย 30 31 60 65 
ประเทศเวียดนาม 64 69 109 117 
ประเทศอินโดนีเซีย 5 - 7 1 
รวม 554 493 1,039 888 

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

20.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อสัญญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัยอ่ย
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. บริษทัย่อยไดรั้บเงินสนับสนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จ านวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต ์- ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558) 

เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่ นได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ Hokkaido Electric 
Power Company Limited โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในสัญญา  

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) โดยมีอายสุัญญา 25 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา 
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เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 และวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยสองแห่งในญ่ีปุ่ นไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
Kyushu Electric KK โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
สัญญา  

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในเวียดนามไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Vietnam Electricity 
โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา  

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในมองโกเลียไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั National Dispatching 
Centerโดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟหลายสัญญากบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
เป็นระยะเวลา 25 ปี  

20.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการ การซ้ือท่ีดิน การซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์และด าเนินการเก่ียวกับ
ใบอนุญาตต่างๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
บริษทัยอ่ยในประเทศ สกุลเงิน 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ญ่ีปุ่ น เยน 3,353 4,779 
เวียดนาม ดองเวียดนาม 2,232,000 2,232,000 

20.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการโดยมีภาระ
ผกูพนัในการช าระค่าบริการคงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 
บริษทัยอ่ย           
ในประเทศ 

สกุล
เงิน ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 ปี                         
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 (ลา้น) 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

ไทย บาท 27 27 6 18 - - 33 45 
ญี่ปุ่ น เยน 144 72 103 97 343 359 590 528 
เวียดนาม ดอง 5,878 5,878 - - - - 5,878 5,878 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการระยะ
ยาวจากการท าสัญญากบัผูใ้หบ้ริการต่างๆ โดยมีค่าบริการต่อปีเป็นจ านวน 90.5 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2563: 
90.5 ลา้นเยน) 
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20.4 ค่าหุ้นบริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุ้นจากการออกและเรียกช าระหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหเ้ท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยในประเทศไทยจ านวน 270.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: บริษทัยอ่ยใน
ประเทศไทยจ านวน 569.3 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามจ านวน 38,428 ลา้นดองเวียดนาม)  

บริษทัย่อยในประเทศฮ่องกงมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นอีกจ านวน 
462.7 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2563: 971.2 ลา้นเยน)  

20.5 ภาระค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อ           
ค  ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญากบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวน 32.7 ลา้นบาทและเฉพาะบริษทัฯ
เป็นจ านวน 31.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: กลุ่มบริษทัจ านวน 32.7 ลา้นบาทและเฉพาะบริษทัฯเป็น
จ านวน 31.0 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศไทยสองแห่ง
เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาการลงทุนกบัธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นจ านวน 537.8 
ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2563: 727.8 ลา้นเยน) 

ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศไทยแห่งหน่ึง
เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาการก่อสร้างกบัธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามเป็นจ านวน 
36.0 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2563: จ านวน 36.0 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) 

ง) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษทัย่อยจ านวน 
15.8 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาและ 86.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 16.6 ลา้นเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกาและ 90.6 ลา้นบาท ) 
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21. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอันเก่ียวเน่ืองจาก เงินตราต่างประเทศของเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ เงินทดรองจ่าย เจา้หน้ีการคา้ ค่าหุ้นคา้งจ่ายและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนั
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 3,101,016 2,736,310 26,137,440 26,178,139 0.2902615 0.2906800 
ดอลลาร์สหรัฐ 9,355 21,965 16,066 21,669 32.053300 30.037100 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 65 34 8 2 23.847850 22.663200 
ดองเวียดนาม 327,105,802 172,714,373 1,363,595,355 84,829,657 0.0013925 0.0012990 
รูเปีย 1,256,867 559,748 1,743,842 1,440,584 0.0022148 0.0021361 
ดอลลาร์ฮ่องกง 2 0.5 - - 4.1306000 3.8752500 
ฟรังกส์วิส - - - 0.6 34.802600 34.028700 

22. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของบริษทัย่อยมีมูลค่าเป็น                
ผลขาดทุนจ านวน 31 ล้านบาท และ 574 ล้านเยน รวมมูลค่ายุติธรรมทั้ งส้ินขาดทุนเป็นจ านวนเงิน                       
198 ลา้นบาท และบนัทึกไวใ้นบญัชีหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 เป็นผลขาดทุนจ านวนเงิน 42 ล้านบาท และ 551 ล้านเยน รวมมูลค่ายุติธรรมทั้งส้ินขาดทุนเป็น            
จ านวนเงิน 202 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษทัฯและ
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีมูลค่าเป็นผลขาดทุนจ านวน 0.6 ลา้นบาท (บริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท) ซ่ึงบนัทึกไวใ้น
บญัชีหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นผลขาดทุนจ านวน 0.3 
ลา้นบาท) และมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง                
มีมูลค่าเป็นผลก าไรจ านวน 0.6 ลา้นบาท และบนัทึกไวใ้นบญัชีสินทรัพยท์างเงินหมุนเวียนอ่ืน 
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มูลค่ายติุธรรมของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้อา้งอิงจาก
มูลค่าท่ีไดรั้บแจง้จากธนาคารคู่สัญญา มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 2 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั  กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่า
ยติุธรรมและไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

23.     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

23.1 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 มีมติอนุมติัการเขา้ลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลังผลิต 9.9 เมกะวตัต์ โดยการซ้ือหุ้นทั้ งหมดของบริษัท                  
ยูนิ พาวเวอร์ เทค จ ากดั จากผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ มูลค่าการลงทุน
รวม 500 ลา้นบาท 

 บริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จ ากดั มีคดีความเก่ียวกบัใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ซ่ึงผลของคดียงัไม่ส้ินสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง โดยบริษทัฯ             
ไดก้  าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัและเยยีวยาความเส่ียงดงักล่าวแลว้ในสัญญาซ้ือขายหุน้ 

23.2 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2564 มีมติอนุมติัการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันในราคา  12.10 บาทต่อหุ้น ทั้ งน้ีท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 เพื่อพิจารณาและ
อนุมติัต่อไป 

23.3 เม่ือวนัท่ี 20 - 22 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นกูข้องบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 
600 ลา้นบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.8 ต่อปี 
ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

24. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 
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