
 

 

 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทานและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิCนสุดวนัที4 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั>น จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที> 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  

งบแสดงการเปลี>ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิLนสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั>น  

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั>น จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) 

ซึ> งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีL  

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที> 34 เรื>อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ 

ในการใหข้อ้สรุปเกี>ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื>อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซึ> งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื>น 

การสอบทานนีL มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้

ความเชื>อมั>นวา่จะพบเรื>องที>มีนยัสาํคญัทัLงหมดซึ>งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัLน ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที>สอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ>งที>เป็นเหตุใหเ้ชื>อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึLนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที> 34 เรื>อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2565 



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที4 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4,696,423              3,579,719              1,982,801              940,673                 

เงนิฝากธนาคารที@มีภาระผกูพนัระยะสัDน 262,424                 251,459                 69                        69                        

ลกูหนีDการคา้และลกูหนีDอ ื@น 3 868,400                 703,807                 428,662                 391,788                 

รายไดค้า่กอ่สร้างที@ยงัไม่เรียกชาํระ 5,507                    6,110                    -                          -                          

สินคา้คงเหลอื 14,802                  7,585                    -                          -                          

ลกูหนีDสรรพากร 201,361                 214,353                 553                       449                       

เงนิใหก้ ูย้มืระยะสัDนแกก่จิการที@เก ี@ยวขอ้งกนั 2 9,942                    9,974                    237,686                 238,364                 

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื@น 49                        1,977                    -                          1,897                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอื@น 11,425                  11,451                  -                          -                          

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 6,070,333              4,786,435              2,649,771              1,573,240              

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารที@มีภาระผกูพนัระยะยาว 955,219                 1,018,188              401,968                 402,942                 

ลกูหนีDกรมสรรพากร 74,811                  71,713                  -                          -                          

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกก่จิการที@เก ี@ยวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนที@ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ@งปี 2 -                          -                          3,954,620              3,329,520              

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื@น 4 191,458                 32,087                  159,371                 -                          

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          4,052,003              3,899,773              

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 5 987,705                 -                          -                          -                          

ที@ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 6 14,947,344            15,522,355            6,963                    4,434                    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 669,892                 724,243                 -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 1,167,133              1,232,466              12                        6                          

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5,555                    3,869                    3,011                    446                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื@น 740,102                 671,955                 180,562                 99,270                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 19,739,219            19,276,876            8,758,510              7,736,391              

รวมสินทรัพย์ 25,809,552            24,063,311            11,408,281            9,309,631              

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที4 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หน ีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ีGสินหมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงนิ 325,877                 518,384                 299,877                 497,384                 

เจ้าหนีDการคา้และเจ้าหนีDอ ื@น 3,226,041              3,200,596              39,393                  28,465                  

คา่หุน้คา้งจ่ายแกผ่ ูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัยอ่ย 5 376,053                 10,436                  -                          -                          

เงนิก ูย้มืระยะสัDนจากบคุคลและกจิการที@เก ี@ยวขอ้งกนั 2 -                          -                          21,447                  22,087                  

ส่วนของหนีDสินระยะยาวที@ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ@งปี

   หนีDสินตามสัญญาเชา่ 28,929                  31,141                  -                          -                          

   หุน้ก ูร้ะยะยาว 8 799,214                 798,136                 799,214                 798,136                 

   เงนิก ูย้มืระยะยาว 9 1,454,580              1,501,914              401,999                 401,385                 

หนีDสินหมุนเวียนอื@น 20,674                  20,959                  228                       315                       

รวมหน ีGสินหมนุเวยีน 6,231,368              6,081,566              1,562,158              1,747,772              

หน ีGสินไม่หมนุเวยีน

หนีDสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที@ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ@งปี

   หนีDสินตามสัญญาเชา่ 512,645                 552,711                 -                          -                          

   หุน้ก ูร้ะยะยาว 8 2,081,958              595,433                 2,081,958              595,433                 

   เงนิก ูย้มืระยะยาว 9 9,537,596              10,266,677            926,675                 1,037,930              

หนีDสินภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 21,932                  17,306                  -                          -                          

หนีDสินทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื@น 112,438                 162,783                 -                          -                          

หนีDสินไม่หมุนเวียนอื@น 11,337                  12,635                  2,681                    4,122                    

ผลขาดทนุที@เกนิกว่าเงนิลงทนุซ ึ@งบนัทกึโดยวิธีส่วนไดเ้สีย

   ของเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          41,708                  40,258                  

รวมหน ีGสินไม่หมนุเวยีน 12,277,906            11,607,545            3,053,022              1,677,743              

รวมหน ีGสิน 18,509,274            17,689,111            4,615,180              3,425,515              

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที4 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ 10

      หุน้สามัญ 1,419,169,683 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,419,170              1,419,170              1,419,170              1,419,170              

   ทนุออกจาํหนา่ยและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามัญ 1,136,323,637 หุน้ (31 ธันวาคม 2564:

         1,071,583,690 หุน้) มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,136,324              1,071,584              1,136,324              1,071,584              

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 2,859,451              2,144,434              2,859,451              2,144,434              

ผลตา่งจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (159,720)               (159,720)               (159,720)               (159,720)               

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 136,653                 136,653                 136,653                 136,653                 

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 3,042,955              2,748,188              3,042,955              2,748,188              

องคป์ระกอบอื@นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ (222,562)               (57,023)                 (222,562)               (57,023)                 

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 6,793,101              5,884,116              6,793,101              5,884,116              

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 507,177                 490,084                 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,300,278              6,374,200              6,793,101              5,884,116              

รวมหน ีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,809,552            24,063,311            11,408,281            9,309,631              

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที4 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรหรือขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 715,323              409,625              -                        -                        

รายไดเ้งนิอดุหนนุส่วนเพิ@มราคารับซ ืDอไฟฟ้า 132,336              145,269              -                        -                        

รายไดจ้ากการกอ่สร้าง 7,389                 2,812                 -                        -                        

รายไดค้า่บริหาร 2 1,424                 1,718                 7,250                 7,250                 

รายไดอ้ ื@น 3,064                 14,521                1,089                 10,946                

รวมรายได้ 859,536              573,945              8,339                 18,196                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายไฟฟ้า 345,026              234,141              -                        -                        

ตน้ทนุกอ่สร้าง 6,283                 1,986                 -                        -                        

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 61,077                36,530                16,439                18,369                

รวมค่าใช้จ่าย 412,386              272,657              16,439                18,369                

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงาน 447,150              301,288              (8,100)                (173)                   

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 5 3,241                 -                        306,280              202,940              

รายไดท้างการเงนิ 2 2,169                 18                      37,432                21,972                

ตน้ทนุทางการเงนิ (123,649)             (86,224)              (41,275)              (26,492)              

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 328,911              215,082              294,337              198,247              

ภาษเีงนิได้ (5,033)                (11,424)              430                    49                      

กาํไรสําหรับงวด 323,878              203,658              294,767              198,296              

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื4น:

รายการที'จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี@ยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ

   ที@เป็นเงนิตราตา่งประเทศ (201,595)             67,443                (190,581)             65,367                

กาํไรจากการป้องกนัความเสี@ยงในกระแสเงนิสด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 33,586                36,480                33,586                36,480                

รายการที'จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทนุจากการเปลี@ยนแปลงมูลคา่ของเงนิลงทนุในตราสารทนุ

   ที@กาํหนดใหว้ัดมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (8,544)                -                        (8,544)                -                        

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื4นสําหรับงวด (176,553)             103,923              (165,539)             101,847              

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 147,325              307,581              129,228              300,143              

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที4 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร:

   ส่วนที@เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 294,767              183,091              294,767              183,091              

   ส่วนที@เป็นของผ ูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัยอ่ยกอ่นการรวมธุรกจิ

      ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั -                        15,205                -                        15,205                

   ส่วนที@เป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 29,111                5,362                 -                        -                        

323,878              203,658              294,767              198,296              

การแบ่งกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม:

   ส่วนที@เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 129,228              284,938              129,228              284,938              

   ส่วนที@เป็นของผ ูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัยอ่ยกอ่นการรวมธุรกจิ

      ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั -                        15,205                -                        15,205                

   ส่วนที@เป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 18,097                7,438                 -                        -                        

147,325              307,581              129,228              300,143              

กาํไรต่อหุ้น 11

กาํไรตอ่หุน้ขัDนพืDนฐาน

   กาํไรส่วนที@เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.2408                0.1623                0.2408                0.1623                

กาํไรตอ่หุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนที@เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.2407                0.1544                0.2407                0.1544                

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที4 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)  

ผลขาดทนุ

จากเงนิลงทนุ

ในตราสารทนุ

ส่วนเกนิ (ต ํ@ากว่า) ทนุ ผลตา่งจาก ที@กาํหนดใหว้ัดมูลคา่ สาํรองสาํหรับ ส่วนของผ ูถ้อืหุน้เดมิ ส่วนของ

จากการรวมธุรกจิ การแปลงคา่ ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม การป้องกนั กอ่นการรวมธุรกจิ ผ ูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกนิมูลคา่ ภายใตก้ารควบคมุ งบการเงนิที@เป็น ผา่นกาํไรขาดทนุ ความเสี@ยง รวมองคป์ระกอบอื@น รวมส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ภายใตก้ารควบคมุ ที@ไม่มีอาํนาจควบคมุ รวม

ที@ออกและชาํระแลว้ หุน้สามัญ เดยีวกนั จัดสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ัดสรร เงนิตราตา่งประเทศ เบด็เสร็จอื@น ในกระแสเงนิสด ของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ของบริษทัฯ เดยีวกนั ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 1 มกราคม 2564 922,000                 1,511,210              33,098                  92,200                  2,035,782              (191,760)               -                          (197,429)               (389,189)               4,205,101              262,417                 336,891                 4,804,409              

กาํไรสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                          -                          -                          -                          183,091                 -                          -                          -                          -                          183,091                 15,205                  5,362                    203,658                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                          -                          -                          -                          -                          65,367                  -                          36,480                  101,847                 101,847                 -                          2,076                    103,923                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                          -                          -                          -                          183,091                 65,367                  -                          36,480                  101,847                 284,938                 15,205                  7,438                    307,581                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 มนีาคม 2564 922,000                 1,511,210              33,098                  92,200                  2,218,873              (126,393)               -                          (160,949)               (287,342)               4,490,039              277,622                 344,329                 5,111,990              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 1 มกราคม 2565 1,071,584              2,144,434              (159,720)               136,653                 2,748,188              107,612                 -                          (164,635)               (57,023)                 5,884,116              -                          490,084                 6,374,200              

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          294,767                 -                          -                          -                          -                          294,767                 -                          29,111                  323,878                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (190,581)               (8,544)                   33,586                  (165,539)               (165,539)               -                          (11,014)                 (176,553)               

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          294,767                 (190,581)               (8,544)                   33,586                  (165,539)               129,228                 -                          18,097                  147,325                 

ออกหุน้สามัญเพิ@มทนุ (หมายเหต ุ10) 64,740                  715,017                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          779,757                 -                          -                          779,757                 

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหต ุ4) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1,004)                   (1,004)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 มนีาคม 2565 1,136,324              2,859,451              (159,720)               136,653                 3,042,955              (82,969)                 (8,544)                   (131,049)               (222,562)               6,793,101              -                          507,177                 7,300,278              

-                          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

งบการเงนิรวม

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื@นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที4 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

ผลขาดทนุ

จากเงนิลงทนุ

ในตราสารทนุ

ส่วนเกนิ (ต ํ@ากว่า) ทนุ ผลตา่ง ที@กาํหนดใหว้ัดมูลคา่ สาํรอง ส่วนของผ ูถ้อืหุน้เดมิ

จากการรวมธุรกจิ จากการแปลงคา่ ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม สาํหรับการป้องกนั กอ่นการรวมธุรกจิ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกนิ ภายใตก้ารควบคมุ งบการเงนิที@เป็น ผา่นกาํไรขาดทนุ ความเสี@ยง รวมองคป์ระกอบอื@น รวมส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ภายใตก้ารควบคมุ รวม

ที@ออกและชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ เดยีวกนั จัดสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ัดสรร เงนิตราตา่งประเทศ เบด็เสร็จอื@น ในกระแสเงนิสด ของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ของบริษทัฯ เดยีวกนั ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 1 มกราคม 2564 922,000                  1,511,210                33,098                    92,200                    2,035,782                (191,760)                 -                            (197,429)                 (389,189)                 4,205,101                262,417                  4,467,518                

กาํไรสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                            -                            -                            -                            183,091                  -                            -                            -                            -                            183,091                  15,205                    198,296                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                            -                            -                            -                            -                            65,367                    -                            36,480                    101,847                  101,847                  -                            101,847                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                            -                            -                            -                            183,091                  65,367                    -                            36,480                    101,847                  284,938                  15,205                    300,143                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 มนีาคม 2564 922,000                  1,511,210                33,098                    92,200                    2,218,873                (126,393)                 -                            (160,949)                 (287,342)                 4,490,039                277,622                  4,767,661                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 1 มกราคม 2565 1,071,584                2,144,434                (159,720)                 136,653                  2,748,188                107,612                  -                            (164,635)                 (57,023)                   5,884,116                -                            5,884,116                

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            294,767                  -                            -                            -                            -                            294,767                  -                            294,767                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (190,581)                 (8,544)                    33,586                    (165,539)                 (165,539)                 -                            (165,539)                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            294,767                  (190,581)                 (8,544)                    33,586                    (165,539)                 129,228                  -                            129,228                  

ออกหุน้สามัญเพิ@มทนุ (หมายเหต ุ10) 64,740                    715,017                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            779,757                  -                            779,757                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 มนีาคม 2565 1,136,324                2,859,451                (159,720)                 136,653                  3,042,955                (82,969)                   (8,544)                    (131,049)                 (222,562)                 6,793,101                -                            6,793,101                

-                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื@นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที4 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษ ี 328,911              215,082              294,337              198,247              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   คา่เสื@อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 239,095              155,953              46                      66                      

   ขาดทนุจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ 1,590                 314                    -                        -                        

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 484                    429                    254                    246                    

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (3,241)                -                        (306,280)             (202,940)             

   ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกแปลี@ยนที@ยงัไม่เกดิขึDนจริง 8,258                 (9,421)                2,020                 (12,117)              

   ขาดทนุ (กาํไร) ที@ยงัไม่เกดิขึDนจริงจากการวัดมูลคา่สินทรัพยแ์ละหนีDสินทางการเงนิ

      หมุนเวียนอื@น 1,927                 (1,129)                -                        -                        

   รายไดท้างการเงนิ (2,169)                (18)                    (37,432)              (21,972)              

   ตน้ทนุทางการเงนิ 123,649              86,224                41,275                26,492                

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลี@ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีDสินดาํเนนิงาน 698,504              447,434              (5,780)                (11,978)              

สินทรัพยด์าํเนนิงานลดลง (เพิ@มขึDน)

   ลกูหนีDการคา้และลกูหนีDอ ื@น (163,431)             (38,155)              685                    9,310                 

   รายไดค้า่กอ่สร้างที@ยงัไม่เรียกชาํระ 603                    (1,043)                -                        -                        

   สินคา้คงเหลอื (7,217)                (5,124)                -                        -                        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื@น 1,457                 (436)                   1,897                 (45)                    

   ลกูหนีDกรมสรรพากร 9,894                 3,873                 (103)                   (221)                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื@น (19,186)              (30,684)              -                        -                        

หนีDสินดาํเนนิงานเพิ@มขึDน (ลดลง)

   เจ้าหนีDการคา้และเจ้าหนีDอ ื@น 14,189                8,558                 11,544                (3,208)                

   หนีDสินหมุนเวียนอื@น (284)                   2,134                 (88)                    (88)                    

   หนีDสินไม่หมุนเวียนอื@น (60,749)              (42,454)              (1,696)                -                        

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 473,780              344,103              6,459                 (6,230)                

   เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (6,061)                (9,233)                (255)                   (255)                   

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 467,719              334,870              6,204                 (6,485)                

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที4 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารที@มีภาระผกูพนัระยะสัDนเพิ@มขึDน (10,965)              (153,148)             -                        (140,000)             

เงนิฝากธนาคารที@มีภาระผกูพนัระยะยาวลดลง 62,970                805                    -                        -                        

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกก่จิการที@เก ี@ยวขอ้งกนัเพิ@มขึDน -                        -                        (625,100)             (48,000)              

เงนิสดจ่ายซ ืDอตราสารทนุที@อยูใ่นความตอ้งการของตลาด (หมายเหต ุ4) (170,050)             -                        (170,050)             -                        

เงนิสดจ่ายเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        (1,494)                (96,160)              

เงนิมัดจาํจ่ายคา่หุน้ของบริษทัยอ่ย (81,772)              -                        (81,772)              -                        

เงนิปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        230,000              

เงนิสดจ่ายเงนิลงทนุในบริษทัร่วม (หมายเหต ุ5) (617,070)             -                        -                        -                        

เงนิทดรองจ่ายคา่กอ่สร้าง (28,003)              (77,450)              -                        -                        

เงนิสดจ่ายลว่งหนา้ตามสัญญาเชา่ -                        (1,963)                -                        -                        

ซืDอที@ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (49,008)              (476,651)             (2,574)                -                        

ซืDอสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (41)                    (11)                    (7)                      -                        

เงนิสดรับจากดอกเบีDย 2,169                 18                      128                    122                    

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (891,770)             (708,400)             (880,869)             (54,038)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิก ูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงนิลดลง (195,000)             (64,572)              (200,000)             (53,571)              

เงนิก ูย้มืระยะสัDนจากกจิการที@เก ี@ยวขอ้งกนัลดลง -                        -                        (640)                   (950)                   

จ่ายชาํระเงนิตน้ของหนีDสินตามสัญญาเชา่ (8,808)                (10,270)              -                        -                        

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                        564,945              -                        180,000              

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (328,152)             (278,164)             (117,000)             (87,000)              

เงนิสดรับจากการออกหุน้ก ู้ 1,500,000           -                        1,500,000           -                        

เงนิสดจ่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้ก ู้ (14,091)              -                        (14,091)              -                        

เงนิสดรับจากการเพิ@มทนุ 779,757              -                        779,757              -                        

จ่ายดอกเบีDยและคา่ธรรมเนยีมธนาคาร (100,693)             (76,579)              (31,142)              (24,212)              

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,633,013           135,360              1,916,884           14,267                

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพ ิ4มขึGน (ลดลง) (92,258)              45,524                -                        -                        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิ4มขึGน (ลดลง) สุทธ ิ 1,116,704           (192,646)             1,042,219           (46,256)              

ผลกระทบจากการเปลี@ยนแปลงในอตัราแลกเปลี@ยน -                        -                        (91)                    -                        

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 3,579,719           1,387,613           940,673              445,831              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 4,696,423           1,194,967           1,982,801           399,575              

-                        -                        -                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิ4มเติม

รายการที@ไม่ใชเ่งนิสด

   สินทรัพยถ์าวรเพิ@มขึDนจากการเปลี@ยนแทน 2,212                 381                    -                        -                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนิระหว่างกาลนีD

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิCนสุดวนัที4 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทั4วไป 
1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 งบการเงินระหวา่งกาลนี;จดัทาํขึ;นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีC 34 เรืCอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

โดยบริษัทฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดงรายการ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีCยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ 
งบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนี; จดัทาํขึ;นเพืCอให้ขอ้มูลเพิCมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีCนาํเสนอครั; งล่าสุด ดงันั;น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกีCยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพืCอไม่ให้
ขอ้มูลทีCนาํเสนอซํ; าซอ้นกบัขอ้มูลทีCไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี;ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีCบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี;  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 
 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี; จดัทาํขึ;นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัCน 

จาํกดั (มหาชน) (ซึC งต่อไปเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึC งต่อไปนี; เรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวม
เรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ;นสุดวนัทีC 31 ธันวาคม 2564 
โดยมีการเปลีCยนแปลงโครงสร้างทีCสําคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด ตามทีCกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 5 

 อนึCง ตามทีCไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมประจาํปี 2564 ขอ้ 2.2.2 เกีCยวกบัการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือน
สิ;นสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2564 โดยถือเสมือนวา่ บริษทัในกลุ่มไดด้าํเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัมา
ตั;งแต่ก่อนวนัทีC 1 มกราคม 2564 แมว้่ารูปแบบความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของกลุ่มบริษทักบับริษทั ยูนิ  
พาวเวอร์ เทค จาํกดั จะเกิดขึ;นภายหลงักต็าม 
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 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงทีCมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือน
สิ;นสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งันี;  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ตามที3รายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 337 73 410 

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 183 51 234 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 36 1 37 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 280 21 301 

ตน้ทุนทางการเงิน 80 6 86 

กาํไรสาํหรับงวด 188 16 204 

    

การแบ่งปันกาํไร    

ส่วนที3เป็นของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 15 15 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที3รายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 188 15 203 

    

การแบ่งปันกาํไร    

ส่วนที3เป็นของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 15 15 

 งบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ตามที3รายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 318 17 335 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 167 (32) 135 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (178) (15) (193) 
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1.3 นโยบายการบัญชีที4สําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี;จดัทาํขึ;นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีCใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ;นสุดวนัทีC 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีCมีการปรับปรุงซึC งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีCมีรอบระยะเวลาบญัชี
เริCมในหรือหลงัวนัทีC 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการที4เกี4ยวข้องกนั 
 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีCสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงืCอนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีCตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการ 
ทีCเกีCยวขอ้งกนัเหล่านั;น ซึC งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยไม่มีการเปลีCยนแปลงทีCสาํคญัในนโยบายการกาํหนด
ราคาของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี;  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่)   

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     

รายไดค้่าบริหาร - - 7 7 

เงินปันผลรับ - - - 230 

รายไดด้อกเบีNย - - 37 22 

ค่าบริการจ่าย - - 3 3 

รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที9เกี9ยวข้องกนั     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 2 2 - - 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี;  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนี@การค้าและลูกหนี@อื9น - กจิการที9เกี9ยวข้องกนั (หมายเหตุ 3) 
บริษทัยอ่ย - - 393,544 357,452 

บริษทัที3เกี3ยวขอ้งกนั 1,527 1,449 - - 

รวม 1,527 1,449 393,544 357,452 

เงนิทดรองจ่ายซื@อสินทรัพย์ - กจิการที9เกี9ยวข้องกนั 
บริษทัที3เกี3ยวขอ้งกนั 51,467 63,937 - - 

เงนิมดัจาํจ่าย - บุคคลและกจิการที9เกี9ยวข้องกนั     

บุคคลและบริษทัที3เกี3ยวขอ้งกนั 180,562 99,270 180,562 99,270 

เจ้าหนี@การค้าและเจ้าหนี@อื9น - กจิการที9เกี9ยวข้องกนั 
บริษทัยอ่ย - - 5,466 8,088 

บุคคลและบริษทัที3เกี3ยวขอ้งกนั 75 85 50 30 

รวม 75 85 5,516 8,118 
 

 เงนิให้กู้ยืมแก่/เงนิกู้ยืมจากกจิการที4เกี4ยวข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที8 1 
มกราคม 2565 เพิ8มขึ;น ลดลง 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า

งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที8 31 
มีนาคม 2565 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั;น      
Truong Thanh Vietnam Group  

Joint Stock Company 9,974 - - (32) 9,942 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที8 1 
มกราคม 2565 เพิ8มขึ;น ลดลง 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า

งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที8 31 
มีนาคม 2565 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั;น      
บริษทั แอคเซส เอนเนอจี;  จาํกดั 13,909 - - - 13,909 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. 199,481 - - (646) 198,835 
Truong Thanh Vietnam Group  

Joint Stock Company 9,974 - - (32) 9,942 
บริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั 15,000 - - - 15,000 
รวม 238,364 - - (678) 237,686 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว      
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั8นแนล จาํกดั 3,262,520 625,100 - - 3,887,620 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจี;  จาํกดั 20,000 - - - 20,000 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 47,000 - - - 47,000 
รวม 3,329,520 625,100 - - 3,954,620 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที3  

1 มกราคม 2565 เพิ3มขึNน ลดลง 

ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที3  

31 มีนาคม 2565 

เงินกูย้มืระยะสัNน     

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั  10,549 - (160) 10,389 

บริษทั พลสั เอนเนอจีN  จาํกดั 1,903 - (160) 1,743 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 1,104 - (160) 944 

บริษทั สยามคลีนโซลูชั3น จาํกดั 8,531 - (160) 8,371 

รวม 22,087 - (640) 21,447 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั;น   6 6 
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3. ลูกหนีCการค้าและลูกหนีCอื4น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีNการคา้ - กิจการที3เกี3ยวขอ้งกนั     

อายหุนีNคงคา้งนบัจากวนัที3ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,527 1,449 2,217 4,892 

ลูกหนีNการคา้ - กิจการที3ไม่เกี3ยวขอ้งกนั      

อายหุนีNคงคา้งนบัจากวนัที3ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 609,339 470,578 - - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 6,066 599 - - 

3-6 เดือน 53 4,623 - - 

6-12 เดือน 2,314 99 - - 

มากกวา่ 12 เดือน 167 71 - - 

รวม 617,939 475,970 - - 

หกั: ค่าเผื3อผลขาดทุนดา้นเครดิตที3คาดวา่ 

จะเกิดขึNน (71) (71) - - 

สุทธิ 617,868 475,899 - - 

ลูกหนีN อื3น - กิจการที3เกี3ยวขอ้งกนั     

ดอกเบีNยคา้งรับ - - 389,989 352,560 

ค่าบริหารคา้งรับ - - 1,338 - 

รวมลูกหนีN อื3น - กิจการที3เกี3ยวขอ้งกนั - - 391,327 352,560 

ลูกหนีN อื3น - กิจการที3ไม่เกี3ยวขอ้งกนั     

เงินจ่ายล่วงหนา้อื3น 87,648 58,969 31,312 31,059 

ภาษีซืNอยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 107,406 110,989 3,806 3,277 

ลูกหนีN อื3น 53,951 56,501 - - 

รวม 249,005 226,459 35,118 34,336 

รวมลูกหนีNการคา้และลูกหนีN อื3น - สุทธิ 868,400 703,807 428,662 391,788 
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4. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื4น 
 ในระหวา่งงวด บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซื;อหุน้สามญัเพิCมทุนทีCเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement) 

ในสัดส่วนร้อยละ 9.67 ของหุ้นทีCชาํระแลว้ทั;งหมดของบริษทั โนวา เอมไพร์ จาํกดั (มหาชน) (“โนวา”)  
ในราคา 170 ลา้นบาท โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาว่าเป็นการลงทุนระยะยาวในเชิงกลยุทธ์  
และเพืCอใหไ้ดม้าซึC งสิทธิบางประการตามทีCระบุในสญัญาซื;อขายหุน้ บริษทัฯ จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว
เป็นตราสารทุนทีCอยูใ่นความตอ้งการของตลาดทีCกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืCน โดยแสดงรวมอยูใ่นรายการ “สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืCน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

5. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย/เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 รายการเปลีCยนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีCแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการสรุปไดด้งันี;  

(หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย ณ วนัทีC 1 มกราคม 2565  3,899,773 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  307,848 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืCนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (157,112) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  150,736 
จ่ายค่าหุน้ทีCเรียกชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  1,494 

มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565  4,052,003 

 เมืCอวนัทีC 7 มีนาคม 2565 (วนัทีCซื;อ) S. Global Power Limited (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขา้ซื;อหุน้ทีCออกจาํหน่ายแลว้
ทั; งหมดของ  Qian Xing Long Company Limited (“QXL” ) จากผู ้ถือ หุ้น เ ดิม  ตามมติของทีC ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เมืCอวนัทีC 3 ธนัวาคม 2564 ทั;งนี;  QXL ไดจ้ดัตั;งขึ;นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และดาํเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนและใหค้าํปรึกษา 

 วตัถุประสงคข์องการลงทุนใน QXL นี;  คือ เพืCอการลงทุนในบริษทั วินชยั จาํกดั ซึC งเป็นบริษทัทีCจดัตั;งขึ;น 
ในประเทศไทย และดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานลม 

 ณ วนัทีCซื;อ QXL มีสินทรัพยห์ลกั คือ เงินลงทุนในบริษทั วินชยั จาํกดั คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 25 
ของหุน้ทีCออกจาํหน่ายแลว้ทั;งหมด กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ เงินลงทุนในบริษทั วินชยั จาํกดั เป็นเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม 
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 รายละเอียดมูลค่าการลงทุนในบริษทัร่วมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม ณ วนัทีC 28 
กุมภาพนัธ์ 2565 ซึC งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้ประเมินแลว้ว่าไม่แตกต่างกนัอย่างเป็นสาระสําคญั 
กบัมูลค่า ณ วนัทีCซื;อ มีดงันี;  

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าการลงทุนในบริษทัร่วม   
ราคาจ่ายซื;อเงินลงทุนใน QXL จากผูถื้อหุน้เดิม  694,790 
เงินใหกู้ย้มืแก่ QXL เพืCอชาํระหนี; คืนผูถื้อหุน้เดิม  289,674 

  984,464 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม   
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซื;อ  1,872,162 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัในสดัส่วนร้อยละ 25  468,041 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการวดัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีCซื;อ ของสินทรัพยที์Cระบุได้
ทีCไดม้าและหนี; สินทีCรับมาของบริษทัร่วม 

 ในระหว่างงวด บริษทัยอ่ยไดจ่้ายมูลค่าการลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ QXL เพืCอชาํระหนี; คืน 
ผูถื้อหุน้เดิมและราคาค่าซื;อเงินลงทุนใน QXL จากผูถื้อหุน้เดิมแลว้เป็นจาํนวน 290 ลา้นบาท และ 327 ลา้น
บาท ตามลาํดบั และไดบ้นัทึกราคาค่าซื;อเงินลงทุนใน QXL ส่วนทีCเหลือทีCจะตอ้งจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
ของ QXL จาํนวน 368 ลา้นบาท รวมอยูใ่นบญัชี “ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย” ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

6. ที4ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีC 1 มกราคม 2565 15,522,355 4,434 
ซื;อเพิCมระหวา่งงวด - ราคาทุน 111,647 2,574 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีCจาํหน่าย (1,590) - 
ค่าเสืCอมราคาสาํหรับงวด (212,027) (45) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (473,041) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565 14,947,344 6,963 
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7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีC 1 มกราคม 2565 1,232,466 6 
ซื;อเพิCมระหวา่งงวด - ราคาทุน 41 7 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (16,632) (1) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (48,742) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565 1,167,133 12 

8. หุ้นกู้ระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม/
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 1 มกราคม 2565  1,393,569 
ออกจาํหน่ายเพิCม  1,500,000 
จ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  (14,091) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  1,694 
ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565  2,881,172 
หกั: ส่วนทีCถึงกาํหนดชาํระภายในหนึCงปี  (799,214) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ  2,081,958 

 เมืCอวันทีC  25 มีนาคม  2565 บริษัทฯ  ได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชืCอผู ้ถือ  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ   
ไม่มีหลักประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จาํนวน 1.5 ล้านหน่วย มูลค่าทีCตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท  
ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ หุน้กูด้งักล่าวมีอาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัทีC 25 มีนาคม 
2568 คิดดอกเบี;ยในอตัราร้อยละ 4.6 ต่อปี 

 หุ้นกูข้องบริษทัฯ มีขอ้กาํหนดว่าดว้ยหนา้ทีCของผูอ้อกหุ้นกู ้ซึC งรวมถึงขอ้กาํหนดเรืCองการดาํรงอตัราส่วน
ทางการเงิน เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหนี; สินต่อส่วนผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

9. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 1 มกราคม 2565 11,768,591 1,439,314 
ชาํระคืนเงินกู ้ (328,153) (117,000) 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 15,387 6,360 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (463,649) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565 10,992,176 1,328,674 
หกั: ส่วนทีCถึงกาํหนดชาํระภายในหนึCงปี (1,454,580) (401,999) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 9,537,596 926,675 

 เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัคํ;าประกนัโดยการจดจาํนาํและจาํนองบญัชีเงินฝากธนาคารจาํนวน 324 ลา้นบาท 
ลูกหนี;การคา้มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 13 ลา้นบาท เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึCงมูลค่าตามบญัชีจาํนวน  
78 ลา้นบาท และทีCดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 11,150 ลา้นบาท และคํ;าประกนั 
โดยบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงืCอนไขทางการเงินบางประการตามทีCระบุในสัญญา  
เช่น การดํารงอัตราส่วนหนี; สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี;   
การจ่ายเงินปันผล ใหเ้ป็นไปตามเงืCอนไขทีCกาํหนดในสญัญา 

10. ทุนเรือนหุ้น 
10.1 เมืCอวนัทีC 18 มกราคม 2565 บริษทัฯ ได้รับเงินค่าหุ้นจาํนวน 363 ลา้นบาท จากการออกและเสนอขาย 

หุน้สามญัเพิCมทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 30 ลา้นหุน้ มูลค่าทีCตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ในราคา 12.10 บาทต่อหุ้น ตามมติของทีCประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมืCอวนัทีC 19 ตุลาคม 2564 ส่วนทีCเหลือ 
จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิCมทุนเมืCอวนัทีC 28 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิCมทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมืCอวนัทีC 19 มกราคม 2565 
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10.2 เมืCอวนัทีC 21 กุมภาพนัธ์ 2565 มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีCจะซื;อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ครั; งทีC 1 
(SSP-W1) จาํนวน 34,739,947 หน่วย ในอตัราการใช้สิทธิซื;อหุ้นสามญั 1 หุ้น ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ  
1 หน่วย และราคาใช้สิทธิ 12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั;งสิ;น 417 ลา้นบาท โดยมีใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ทีCหมดอายุจาํนวน 29,295,920 หน่วย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิCมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
เมืCอวนัทีC 24 กมุภาพนัธ์ 2565 

 จากขอ้ 10.1 และ 10.2 ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯ เพิCมขึ;น 
จาก 1,072 ล้านบาท (หุ้นสามญั 1,071,583,690 หุ้น มูลค่าทีCตราไวหุ้้นละ 1 บาท) และ 2,144 ล้านบาท  
เป็น 1,136 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,136,323,637 หุ้น มูลค่าทีCตราไวหุ้้นละ 1 บาท) และ 2,859 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

10.3 เมืCอวนัทีC 26 เมษายน 2565 ทีCประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติทีCสาํคญัดงันี;  

ก) อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าทีCตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นเดิม 10 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น รวมเป็นมูลค่าหุ้นทั;งสิ;น 
ไม่เกิน 113.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1 บาท ในกรณีทีCผูถื้อหุ้นรายใด 
มีเศษของหุ้นเดิม ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท นอกจากนี;  ให้จ่ายปันผล 
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111114 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 12.6 ล้านบาท  
รวมเป็นอตัราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัและเงินสดทั;งสิ;นหุ้นละ 0.1111111114 บาท คิดเป็น
จาํนวนเงินรวม 126 ลา้นบาท 

ข) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 29 ลา้นบาท โดยการตดัหุ้นสามญัทีCยงัไม่ได้ออกจาํหน่าย
จาํนวน 29,296,046 หุ้น มูลค่าทีCตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการเพิCมทุนจดทะเบียนจาํนวน 114 ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิCมทุนจาํนวน 113,632,364 หุน้ มูลค่าทีCตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพืCอรองรับ
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดและเพิCมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เมืCอวนัทีC 5 พฤษภาคม 2565 และวนัทีC 6 พฤษภาคม 2565 ตามลาํดบั ดงันั;น ทุนจดทะเบียน 
ของบริษทัฯ เพิCมขึ;นจาก 1,419 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,419,169,683 หุน้ มูลค่าทีCตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
เป็น 1,504 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,503,506,001 หุน้ มูลค่าทีCตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

11. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุน้ขั;นพื;นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนทีCเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน) ด้วยจาํนวนถวัเฉลีCยถ่วงนํ; าหนักของหุ้นสามญัทีCออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้
ปรับปรุงจาํนวนหุน้สามญัทีCเกิดจากการออกหุน้ปันผลตามทีCกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหว่างกาลขอ้ 10.3 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลไดเ้กิดขึ;นตั;งแต่วนัเริCมตน้ของงวดแรกทีCเสนอ
รายงาน 
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 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดส่วนทีCเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลีCยถ่วงนํ; าหนกัของหุ้นสามญัทีCออกอยู่ในระหว่างงวด 
โดยได้ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามัญทีC เกิดจากการออกหุ้นปันผลตามทีCกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 10.3 โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ;นตั;งแต่วนัเริCมตน้ของงวด
แรกทีCเสนอรายงาน กับจาํนวนถัวเฉลีCยถ่วงนํ; าหนักของหุ้นสามัญทีCบริษทัฯ อาจต้องออกเพืCอแปลง 
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั;งสิ;นใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 
หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉลี8ยถ่วงนํ;าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐาน       
กาํไรส่วนที8เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 294,767 183,091 1,224,217 1,127,832 0.2408 0.1623 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที8จะซื;อหุน้สามญัที8ออก

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (SSF-W1) - - 369 57,753   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรที8เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใช้

สิทธิซื;อหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 294,767 183,091 1,224,586 1,185,585 0.2407 0.1544 

 บริษทัฯ ไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลดจากผลกระทบของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีCจะซื;อหุน้สามญั ครั; งทีC 2 
(SSP-W2) เนืCองจากราคาของหุน้ถวัเฉลีCยในระหวา่งงวดมีมูลค่าตํCากวา่ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว 

 เมืCอวนัทีC 5 พฤษภาคม 2565 บริษทัฯ ไดป้รับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(SSP-W1) เพืCอรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใชสิ้ทธิเดิม 20 บาท
ต่อหุ้น เป็น 18.182 บาทต่อหุ้น และอตัราการใชสิ้ทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิทีCจะซื;อหุ้นสามญั 1 หน่วย  
มีสิทธิซื;อหุน้สามญั 1 หุน้ เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิทีCจะซื;อหุน้สามญั 1 หน่วย มีสิทธิซื;อหุน้สามญั 1.1 หุน้ 
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12. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 
(หน่วย: พนับาท) 

 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าและ
ใหบ้ริการติดตั@งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังานลม 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้า 
พลงังานชีวมวล ธุรกิจอืFน ๆ 

รายการตดัรายการ
ระหวา่งกนั รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

              (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 561,623 473,902 17,977 8,056 188,991 - 79,068 72,936 - - - - 847,659 554,894 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 7,389 2,812 - - - - - - - - 7,389 2,812 

รายไดอื้Fน 298 301 (2,016) 274 12 - 24 56 45,947 15,282 (36,536) (13,710) 7,729 2,203 

รวมรายได ้ 561,921 474,203 23,350 11,142 189,003 - 79,092 72,992 45,947 15,282 (36,536) (13,710) 862,777 559,909 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 306,647 278,052 7,722 544 115,711 (3,561) 28,618 21,003 42,003 269,879 (50,310) (264,629) 450,391 301,288 

รายไดด้อกเบี@ย 192 3 22 10 1,954 4 - - 86,398 59,522 (86,397) (59,521) 2,169 18 

ตน้ทุนทางการเงิน (76,884) (61,286) (809) (355) (2,099) - (5,270) (5,800) (124,497) (78,639) 85,910 59,856 (123,649) (86,224) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (76,692) (61,283) (787) (345) (145) 4 (5,270) (5,800) (38,099) (19,117) (487) 335 (121,480) (86,206) 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ก่อนหักภาษเีงนิได้ 229,955 216,769 6,935 199 115,566 (3,557) 23,348 15,203 3,904 250,762 (50,797) (264,294) 328,911 215,082 

ภาษีเงินได ้ (5,478) (5,389) 6 (219) (376) - 3 2 823 (5,835) (11) 17 (5,033) (11,424) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 224,477 211,380 6,941 (20) 115,190 (3,557) 23,351 15,205 4,727 244,927 (50,808) (264,277) 323,878 203,658 
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 ขอ้มูลเกี:ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม 
   2565 2564 
    (ปรับปรุงใหม่) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     
ประเทศไทย   304 306 
ประเทศญี:ปุ่น   274 175 
ประเทศมองโกเลีย   30 30 
ประเทศเวยีดนาม   236 45 
ประเทศอินโดนีเซีย   11 2 
รวม   855 558 

13. ภาระผูกพนัและหนี/สินที3อาจเกดิขึ/น 
(หน่วย: ลา้น) 

  31 มีนาคม 2565 

 สกลุเงิน งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนั    
รายจ่ายฝ่ายทุน บาท 6 - 
 เยน 400 - 
สญัญาบริการระยะยาว บาท 21 - 
 เยน 1,673 - 
การคํ/าประกนั    
วงเงินสินเชื:อของบริษทัยอ่ย บาท - 95 
 เหรียญสหรัฐฯ - 25 
หนงัสือคํQาประกนัการปฏิบติัตามสญัญา บาท 34 31 
 เหรียญสหรัฐฯ 36 - 

 นอกจากนีQ  บริษทัย่อยในประเทศญี:ปุ่นมีภาระผูกพนัที:ต้องจ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการระยะยาว 
เป็นจาํนวน 90.5 ลา้นเยนต่อปี 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 

14. มูลค่ายุติธรรมของเครื3องมือทางการเงนิ 
 เครื:องมือทางการเงินที:วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสัQน หรือมี

อตัราดอกเบีQ ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีQ ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื: องมือ 
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที:แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัที: 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีQ สินทางการเงินที:วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
โดยแยกแสดงตามลาํดบัชัQนของมูลค่ายติุธรรมดงันีQ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที-วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
สินทรัพยท์างการเงิน - เงินลงทุน 
ในตราสารทุน ที=วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื=น 
(บนัทึกไวใ้นบญัชีสินทรัพย ์
ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื=น) 159 32 191 159 - 159 
หนี9สินที-วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาแลกเปลี=ยน
อตัราดอกเบีMย (บนัทึกไวใ้นบญัชี
หนีM สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื=น) - 112 112 - - - 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลี:ยนแปลงวิธีการและสมมติฐานที:ใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรม
ของเครื:องมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัQนของมูลค่ายติุธรรม 

15. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 
 งบการเงินระหวา่งกาลนีQไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื:อวนัที: 13 พฤษภาคม 2565 
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