
 

 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทานและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)  

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว 

จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.3 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

การแสดงมูลค่าของท่ีดิน จากเดิมท่ีแสดงมูลค่าตามราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมี

เง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2565 



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,048,349             3,579,719             949,097                940,673                
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะส้ัน 264,782                251,459                69                         69                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 729,891                703,807                464,874                391,788                
รายไดค่้าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกชาํระ 3,963                    6,110                    -                            -                            
สินคา้คงเหลือ 14,569                  7,585                    -                            -                            
ลูกหน้ีสรรพากร 1,613                    214,353                1,613                    449                       
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 10,539                  9,974                    39,448                  238,364                
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 283                       1,977                    -                            1,897                    
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6,539                    11,451                  -                            -                            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,080,528             4,786,435             1,455,101             1,573,240             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 809,216                1,018,188             420,044                402,942                
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 71,793                  71,713                  -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 -                            -                            4,096,830             3,329,520             
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 234,176                32,087                  202,089                -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                            -                            4,677,216             3,899,773             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 1,007,296             -                            -                            -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 13,705,767           15,522,355           8,776                    4,434                    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 623,927                724,243                -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 982,604                1,232,466             17                         6                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 552                       3,869                    -                            446                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 762,364                671,955                192,274                99,270                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,197,695           19,276,876           9,597,246             7,736,391             
รวมสินทรัพย์ 23,278,223           24,063,311           11,052,347           9,309,631             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 18,000                  518,384                -                            497,384                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,265,700             3,200,596             26,407                  28,465                  
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   หน้ีสินตามสัญญาเช่า 18,806                  31,141                  -                            -                            
   หุ้นกูร้ะยะยาว 8 -                            798,136                -                            798,136                
   เงินกูย้มืระยะยาว 9 1,142,523             1,501,914             400,313                401,385                
ค่าหุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย 10,805                  10,436                  -                            -                            
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            21,447                  22,087                  
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22,326                  20,959                  316                       315                       
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,478,160             6,081,566             448,483                1,747,772             
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   หน้ีสินตามสัญญาเช่า 478,060                552,711                -                            -                            
   หุ้นกูร้ะยะยาว 8 2,083,585             595,433                2,083,585             595,433                
   เงินกูย้มืระยะยาว 9 7,962,505             10,266,677           842,474                1,037,930             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 74,020                  17,306                  5,482                    -                            
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 52,549                  162,783                -                            -                            
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 11,449                  12,635                  2,935                    4,122                    
ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย

   ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            26,559                  40,258                  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,662,168           11,607,545           2,961,035             1,677,743             
รวมหน้ีสิน 15,140,328           17,689,111           3,409,518             3,425,515             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 10

      หุ้นสามญั 1,503,506,001 หุ้น (31 ธนัวาคม 2564:
         1,419,169,683 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,503,506             1,419,170             1,503,506             1,419,170             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 1,248,932,772 หุ้น (31 ธนัวาคม 2564:
         1,071,583,690 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,248,933             1,071,584             1,248,933             1,071,584             
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,859,573             2,144,434             2,859,573             2,144,434             
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (159,720)               (159,720)               (159,720)               (159,720)               
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 136,653                136,653                136,653                136,653                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,562,696             2,748,188             3,562,696             2,748,188             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (5,306)                   (57,023)                 (5,306)                   (57,023)                 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 7,642,829             5,884,116             7,642,829             5,884,116             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 495,066                490,084                -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,137,895             6,374,200             7,642,829             5,884,116             
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,278,223           24,063,311           11,052,347           9,309,631             

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรหรือขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 12 824,693             629,241             -                         -                         
กาํไรจากการขายบริษทัยอ่ย 5 348,400             -                         -                         -                         
รายไดอ่ื้น 2 31,748               12,817               38,321               15,612               
รวมรายได้ 1,204,841          642,058             38,321               15,612               
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและให้บริการ 344,458             244,701             -                         -                         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 102,379             40,788               14,320               22,453               
รวมค่าใช้จ่าย 446,837             285,489             14,320               22,453               
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 758,004             356,569             24,001               (6,841)                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 5 19,591               -                         632,338             259,819             
รายไดท้างการเงิน 2 4,275                 689                    36,313               27,681               
ตน้ทุนทางการเงิน (124,944)            (72,728)              (47,841)              (25,543)              
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 656,926             284,530             644,811             255,116             
ภาษีเงินได้ 2,873                 (16,677)              51                      98                      
กําไรสําหรับงวด 659,799             267,853             644,862             255,214             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 107,182             109,690             75,494               101,184             
ขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,868)              (33,676)              (13,868)              (33,676)              
รายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.3 205,457             -                         205,457             -                         
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 34,175               -                         34,175               -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 332,946             76,014               301,258             67,508               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 992,745             343,867             946,120             322,722             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกําไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 644,862             240,362             644,862             240,362             
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ
      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                         14,852               -                         14,852               
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,937               12,639               -                         -                         

659,799             267,853             644,862             255,214             

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 946,120             307,870             946,120             307,870             
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ
      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                         14,852               -                         14,852               
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 46,625               21,145               -                         -                         

992,745             343,867             946,120             322,722             

กําไรต่อหุ้น 11

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.5163               0.2133               0.5163               0.2133               

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.5163               0.2132               0.5163               0.2132               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรหรือขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 12 1,679,741          1,186,947          -                         -                         
กาํไรจากการขายบริษทัยอ่ย 5 348,400             -                         -                         -                         
รายไดอ่ื้น 2 36,236               29,056               46,660               33,808               
รวมรายได้ 2,064,377          1,216,003          46,660               33,808               
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและให้บริการ 695,767             480,828             -                         -                         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 163,456             77,318               30,759               40,822               
รวมค่าใช้จ่าย 859,223             558,146             30,759               40,822               
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 1,205,154          657,857             15,901               (7,014)                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 5 22,832               -                         938,618             462,759             
รายไดท้างการเงิน 2 6,444                 707                    73,745               49,653               
ตน้ทุนทางการเงิน (248,593)            (158,952)            (89,116)              (52,035)              
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 985,837             499,612             939,148             453,363             
ภาษีเงินได้ (2,160)                (28,101)              481                    147                    
กําไรสําหรับงวด 983,677             471,511             939,629             453,510             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (94,413)              177,133             (115,087)            166,551             
กาํไรจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 19,718               2,804                 19,718               2,804                 
รายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.3 205,457             -                         205,457             -                         
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25,631               -                         25,631               -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 156,393             179,937             135,719             169,355             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,140,070          651,448             1,075,348          622,865             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกําไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 939,629             423,453             939,629             423,453             
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ
      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                         30,057               -                         30,057               
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 44,048               18,001               -                         -                         

983,677             471,511             939,629             453,510             

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,075,348          592,808             1,075,348          592,808             
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ
      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                         30,057               -                         30,057               
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 64,722               28,583               -                         -                         

1,140,070          651,448             1,075,348          622,865             

กําไรต่อหุ้น 11

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.7600               0.3758               0.7600               0.3758               

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.7598               0.3757               0.7598               0.3757               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน 2565
(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูม้ี

ทุนจากการรวม องคป์ระกอบ รวมส่วนของ เดิมก่อนการรวม ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ธุรกิจภายใต้ อื่นของ ผูถ้ือหุน้ ธุรกิจภายใต้ อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 922,000             1,511,210          33,098               92,200               2,035,782          (389,189)            4,205,101          262,417             336,891             4,804,409          
กาํไรสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                         -                         -                         -                         423,453             -                         423,453             30,057               18,001               471,511             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                         -                         -                         -                         -                         169,355             169,355             -                         10,582               179,937             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                         -                         -                         -                         423,453             169,355             592,808             30,057               28,583               651,448             
หุน้ปันผลจ่าย 92,200               -                         -                         -                         (92,200)              -                         -                         -                         -                         -                         
เงินปันผลจ่าย -                         -                         -                         -                         (10,244)              -                         (10,244)              -                         -                         (10,244)              
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         94,872               94,872               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 - หลังการปรับปรุง 1,014,200          1,511,210          33,098               92,200               2,356,791          (219,834)            4,787,665          292,474             460,346             5,540,485          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 1,071,584          2,144,434          (159,720)            136,653             2,748,188          (57,023)              5,884,116          -                         490,084             6,374,200          
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         939,629             -                         939,629             -                         44,048               983,677             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         135,719             135,719             -                         20,674               156,393             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         939,629             135,719             1,075,348          -                         64,722               1,140,070          
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 10) 64,740               715,139             -                         -                         -                         -                         779,879             -                         -                         779,879             
หุน้ปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) 112,609             -                         -                         -                         (112,609)            -                         -                         -                         -                         -                         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                         -                         -                         -                         (12,512)              -                         (12,512)              -                         -                         (12,512)              
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (2,369)                (2,369)                
ขายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) -                         -                         -                         -                         -                         (84,002)              (84,002)              -                         (57,371)              (141,373)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 1,248,933          2,859,573          (159,720)            136,653             3,562,696          (5,306)                7,642,829          -                         495,066             8,137,895          

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(หน่วย: พนับาท)  

ผลกาํไรจากเงินลงทุน

ผลต่างจากการแปลงค่า ในตราสารทุนที่กาํหนดให้

งบการเงินที่เป็น วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม สาํรองสาํหรับการป้องกนั ส่วนเกินทุน

เงินตราต่างประเทศ ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ความเสี่ยงในกระแสเงินสด จากการตีราคาสินทรัพย์ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 (191,760)                               -                                            (197,429)                               -                                            (389,189)                               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) 166,551                                -                                            2,804                                    -                                            169,355                                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) 166,551                                -                                            2,804                                    -                                            169,355                                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 - หลังการปรับปรุง (25,209)                                 -                                            (194,625)                               -                                            (219,834)                               

-                                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 107,612                                -                                            (164,635)                               -                                            (57,023)                                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด (115,087)                               25,631                                  19,718                                  205,457                                135,719                                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (115,087)                               25,631                                  19,718                                  205,457                                135,719                                
ขายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) (84,002)                                 -                                            -                                            -                                            (84,002)                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 (91,477)                                 25,631                                  (144,917)                               205,457                                (5,306)                                   

-                                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงนิรวม (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนจากการรวม องคป์ระกอบ รวมส่วนของ เดิมก่อนการรวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ธุรกิจภายใต้ อื่นของ ผูถ้ือหุ้น ธุรกิจภายใต้ รวม

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ การควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 922,000             1,511,210          33,098               92,200               2,035,782          (389,189)            4,205,101          262,417             4,467,518          
กาํไรสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                         -                         -                         -                         423,453             -                         423,453             30,057               453,510             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                         -                         -                         -                         -                         169,355             169,355             -                         169,355             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                         -                         -                         -                         423,453             169,355             592,808             30,057               622,865             
หุ้นปันผลจ่าย 92,200               -                         -                         -                         (92,200)              -                         -                         -                         -                         
เงินปันผลจ่าย -                         -                         -                         -                         (10,244)              -                         (10,244)              -                         (10,244)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - หลังการปรับปรุง 1,014,200          1,511,210          33,098               92,200               2,356,791          (219,834)            4,787,665          292,474             5,080,139          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 1,071,584          2,144,434          (159,720)            136,653             2,748,188          (57,023)              5,884,116          -                         5,884,116          
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         939,629             -                         939,629             -                         939,629             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         135,719             135,719             -                         135,719             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         939,629             135,719             1,075,348          -                         1,075,348          
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน (หมายเหตุ 10) 64,740               715,139             -                         -                         -                         -                         779,879             -                         779,879             
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) 112,609             -                         -                         -                         (112,609)            -                         -                         -                         -                         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                         -                         -                         -                         (12,512)              -                         (12,512)              -                         (12,512)              
ขายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) -                         -                         -                         -                         -                         (84,002)              (84,002)              -                         (84,002)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 1,248,933          2,859,573          (159,720)            136,653             3,562,696          (5,306)                7,642,829          -                         7,642,829          

-                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(หน่วย: พนับาท)

ผลกาํไรจากเงินลงทุน

ผลต่างจากการแปลงค่า ในตราสารทุนที่กาํหนดให้

งบการเงินที่เป็น วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม สาํรองสาํหรับการป้องกนั ส่วนเกินทุน

เงินตราต่างประเทศ ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ความเสี่ยงในกระแสเงินสด จากการตีราคาสินทรัพย์ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 (191,760)                               -                                            (197,429)                               -                                            (389,189)                               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) 166,551                                -                                            2,804                                    -                                            169,355                                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) 166,551                                -                                            2,804                                    -                                            169,355                                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 - หลังการปรับปรุง (25,209)                                 -                                            (194,625)                               -                                            (219,834)                               

-                                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 107,612                                -                                            (164,635)                               -                                            (57,023)                                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด (115,087)                               25,631                                  19,718                                  205,457                                135,719                                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (115,087)                               25,631                                  19,718                                  205,457                                135,719                                
ขายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) (84,002)                                 -                                            -                                            -                                            (84,002)                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 (91,477)                                 25,631                                  (144,917)                               205,457                                (5,306)                                   

-                                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (ต่อ)
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565
(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 985,837             499,612             939,148             453,363             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 480,640             316,621             348                    130                    
   กาํไรจากการขายบริษทัยอ่ย (348,400)            -                         -                         -                         
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 2,387                 466                    408                    -                         
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 16,729               -                         -                         -                         
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 914                    859                    509                    493                    
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (22,832)              -                         (938,618)            (462,759)            
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกแปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 6,053                 (15,589)              (31,918)              (20,787)              
   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
      หมุนเวยีนอ่ืน (204)                   (243)                   -                         240                    
   รายไดท้างการเงิน (6,444)                (708)                   (73,745)              (49,653)              
   ตน้ทุนทางการเงิน 248,593             158,952             89,116               52,035               
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,363,273          959,970             (14,752)              (26,938)              
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิม่ข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (75,306)              (84,135)              160                    13,273               
   รายไดค่้าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกชาํระ 2,147                 (188)                   -                         -                         
   สินคา้คงเหลือ (6,985)                (5,279)                -                         -                         
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,024                 (5,831)                1,869                 (60)                     
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 212,661             204,927             (1,163)                (87)                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (23,566)              (228,946)            -                         -                         
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 206,327             15,856               (273)                   356                    
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,368                 4,659                 -                         140                    
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (127,804)            (4,962)                (1,696)                -                         
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,555,139          856,071             (15,855)              (13,316)              
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (13,415)              (10,855)              (447)                   (378)                   
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,541,724          845,216             (16,302)              (13,694)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะส้ันเพิม่ข้ึน (13,323)              (13,114)              -                         (15)                     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาวลดลง (เพิม่ข้ึน) 87,133               (17,597)              -                         (50)                     
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิม่ข้ึน) -                         -                         100,270             (93,900)              
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                         -                         (767,310)            (178,000)            
เงินสดจ่ายซ้ือตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด (หมายเหตุ 4) (170,050)            -                         (170,050)            -                         
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (1,993)                (145,831)            
เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) 625,913             -                         -                         -                         
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการขายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) (12,700)              -                         -                         -                         
เงินมดัจาํจ่ายค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย (89,363)              -                         (89,363)              -                         
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         280,000             350,000             
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุ 5) (984,464)            -                         -                         -                         
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง (31,340)              (137,837)            -                         -                         
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ตามสัญญาเช่า -                         (2,012)                -                         -                         
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (79,190)              (545,430)            (5,097)                (85)                     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (170)                   (7,286)                (13)                     -                         
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 6,444                 708                    1,137                 433                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (661,110)            (722,568)            (652,419)            (67,448)              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (503,000)            (51,571)              (500,000)            (53,571)              
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         (640)                   (78,330)              
จ่ายชาํระเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (24,358)              (20,578)              -                         -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 43,624               574,377             -                         180,000             
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (865,227)            (755,956)            (204,000)            (174,000)            
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 1,500,000          -                         1,500,000          -                         
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ (14,091)              -                         (14,091)              -                         
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกู้ (800,000)            -                         (800,000)            -                         
เงินสดรับจากการเพิม่ทุน 779,879             -                         779,879             -                         
จ่ายเงินปันผล (12,512)              (10,244)              (12,512)              (10,244)              
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (3,505)                -                         -                         -                         
จ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมธนาคาร (217,145)            (155,788)            (76,464)              (69,738)              
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (116,335)            (419,760)            672,172             (205,883)            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) (300,961)            72,990               -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 463,318             (224,122)            3,451                 (287,025)            
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน 5,312                 -                         4,973                 -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 3,579,719          1,387,613          940,673             445,831             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 4,048,349          1,163,491          949,097             158,806             

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

โดยบริษัทฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดงรายการ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ 

งบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวม

เรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 5 

 อน่ึง ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมประจาํปี 2564 ขอ้ 2.2.2 เก่ียวกบัการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยถือเสมือนวา่ กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจ

เดียวกันมาตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2564 แม้ว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั 

กบับริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั จะเกิดข้ึนภายหลงักต็าม 
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 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดแสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 555 76 631 

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 191 54 245 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 40 1 41 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 336 21 357 

ตน้ทุนทางการเงิน 67 6 73 

กาํไรสาํหรับงวด 253 15 268 

    

การแบ่งปันกาํไร    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 15 15 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 1,040 149 1,189 

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 376 105 481 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 76 1 77 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 616 42 658 

ตน้ทุนทางการเงิน 148 11 159 

กาํไรสาํหรับงวด 442 30 472 

    

การแบ่งปันกาํไร    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 30 30 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 245 15 260 

    

การแบ่งปันกาํไร    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 15 15 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 433 30 463 

    

การแบ่งปันกาํไร    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 30 30 

 งบกระแสเงินสดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 798 47 845 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (719) (4) (723) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (377) (43) (420) 
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1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบาย

การบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการแสดงมูลค่าของท่ีดินตามราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ 

เน่ืองจากฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมกว่าภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเงิน 

และเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

 ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติ 

ตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด ซ่ึงถือเป็นการปรับมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ท่ีไม่ได้กาํหนดให้ต้องนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติยอ้นหลังกับงบการเงินปีก่อน 

ท่ีแสดงเปรียบเทียบ กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีน้ีโดยวิธีเปล่ียน

ทนัทีเป็นตน้ไป 

 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 30 มิถนุายน 2565 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

และค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจดัใหมี้

การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และบนัทึกท่ีดินในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจดัให้มี

การประเมินราคาท่ีดินเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แตกต่าง 

จากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

- กลุ่มบริษทับนัทึกราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ อยา่งไรกต็าม 

หากท่ีดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลง และกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

แล้ว ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจํานวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- กลุ่มบริษทับนัทึกราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

อยา่งไรกต็าม หากท่ีดินนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 
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 ผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีสําหรับท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน - 205 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิม่ข้ึน 257 - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 52 - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 205 205 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิ

จากภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 205 205 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเพิม่ขึน้ 205 205 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในนโยบายการกาํหนด

ราคาของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่)   

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     

รายไดค้่าบริหาร (รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น) - - 8 7 

เงินปันผลรับ - - 280 120 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 36 27 

ค่าบริการจ่าย - - 2 3 

รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 2 2 - - 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่)   

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     

รายไดค้่าบริหาร (รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น) - - 15 15 

เงินปันผลรับ - - 280 350 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 73 49 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - - 1 

ค่าบริการจ่าย - - 5 5 

รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 4 4 - - 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3) 

บริษทัยอ่ย - - 430,246 357,452 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,034 1,449 - - 

รวม 2,034 1,449 430,246 357,452 

เงินทดรองจ่ายซ้ือสินทรัพย์ – กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48,170 63,937 - - 

เงินมัดจําจ่าย - บุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     

บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 192,272 99,270 192,272 99,270 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น – กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัยอ่ย - - 8,301 8,088 

บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112 85 50 30 

รวม 112 85 8,351 8,118 
 

 เงินให้กู้ยืมแก่/เงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ผลต่างจาก 

การแปลงค่า

งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน      

Truong Thanh Vietnam Group  

Joint Stock Company 9,974 - - 565 10,539 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ผลต่างจาก 

การแปลงค่า

งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน      

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 13,909 - - - 13,909 

Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. 199,481 - (204,713) 5,232 - 

Truong Thanh Vietnam Group  

Joint Stock Company 9,974 - - 565 10,539 

บริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั 15,000 - - - 15,000 

รวม 238,364 - (204,713) 5,797 39,448 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว      

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 3,262,520 767,310 - - 4,029,830 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 20,000 - - - 20,000 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 47,000 - - - 47,000 

รวม 3,329,520 767,310 - - 4,096,830 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

เงินกูย้มืระยะสั้น     

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

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

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

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

รวม 22,087 - (640) 21,447 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7 5 13 11 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,034 1,449 2,217 4,892 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 471,304 470,578 - - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 1,205 599 - - 

3-6 เดือน 276 4,623 - - 

6-12 เดือน - 99 - - 

มากกวา่ 12 เดือน 167 71 - - 

รวม 472,952 475,970 - - 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดข้ึน (71) (71) - - 

สุทธิ 472,881 475,899 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 425,354 352,560 

ค่าบริหารคา้งรับ - - 2,675 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 428,029 352,560 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

เงินจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 60,017 58,969 31,750 31,059 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 124,938 110,989 2,878 3,277 

ลูกหน้ีอ่ืน 70,021 56,501 - - 

รวม 254,976 226,459 34,628 34,336 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 729,891 703,807 464,874 391,788 
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4. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (private 

placement) ในสัดส่วนร้อยละ 9.67 ของหุ้นท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั โนวา เอมไพร์ จาํกดั (มหาชน) 

(“โนวา”) ในราคา 170 ลา้นบาท โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาวา่เป็นการลงทุนระยะยาวในเชิงกลยทุธ์ 

และเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิบางประการตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุน้ บริษทัฯ จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว

เป็นตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาดท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน โดยแสดงรวมอยูใ่นรายการ “สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย/เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  3,899,773 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  941,829 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  9,858 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  951,687 

จ่ายค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  1,313 

โอนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  104,443 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย  (280,000) 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  4,677,216 
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5.1 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2565 (วนัท่ีซ้ือ) S. Global Power Limited (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้

ทั้ งหมดของ  Qian Xing Long Company Limited (“QXL” ) จากผู ้ถือ หุ้น เ ดิม  ตามมติของ ท่ีประ ชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2564 ทั้งน้ี QXL ไดจ้ดัตั้งข้ึนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน และดาํเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนและใหค้าํปรึกษา 

 วตัถุประสงคข์องการลงทุนใน QXL น้ี คือ เพื่อการลงทุนในบริษทั วินชยั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน 

ในประเทศไทย และดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานลม 

 ณ วนัท่ีซ้ือ QXL มีสินทรัพยห์ลกั คือ เงินลงทุนในบริษทั วินชยั จาํกดั คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 25 

ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด กลุ่มบริษทัพิจารณาว่า เงินลงทุนในบริษทั วินชยั จาํกดั เป็นเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม 

 รายละเอียดมูลค่าการลงทุนในบริษทัร่วมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 28 

กุมภาพนัธ์ 2565 ซ่ึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้ประเมินแลว้ว่าไม่แตกต่างกันอย่างเป็นสาระสําคญั 

กบัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าการลงทุนในบริษทัร่วม   

ราคาจ่ายซ้ือเงินลงทุนใน QXL จากผูถื้อหุน้เดิม  694,790 

เงินใหกู้ย้มืแก่ QXL เพื่อชาํระหน้ีคืนผูถื้อหุน้เดิม  289,674 

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม  984,464 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม   

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือ  1,872,162 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัในสดัส่วนร้อยละ 25  468,041 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการวดัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ของสินทรัพยท่ี์ระบุได้

ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของบริษทัร่วม 
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5.2 เ ม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 Surge Energy Corporation Limited (บริษัทย่อย) ได้จําหน่ายสัดส่วน 

การลงทุนร้อยละ 87 ภายใตส้ัญญาทีเค-จีเค ใน SS Hidaka No Mori GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเจา้ของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ในราคา 2,800 ลา้นเยน หรือคิดเป็นเงิน 716 ลา้น

บาท ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบริษทัจึงรับรู้กาํไรจากการขายบริษทัย่อยจาํนวน 348 ลา้นบาท  

โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิใน SS Hidaka No Mori GK ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  90,276 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  63,919 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,176,810 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  151,779 

สินทรัพยอ่ื์น  283,737 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (32,186) 

เงินกูย้มื  (1,129,872) 

หน้ีสินอ่ืน  (163,148) 

สินทรัพยสุ์ทธิ  441,315 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (57,371) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  84,002 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ  467,946 

กาํไรจากการขายบริษทัยอ่ย  348,400 

ค่าใชจ่้ายทางตรงในการขายบริษทัยอ่ย  12,700 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (112,856) 

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย  716,190 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

6. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 15,522,355 4,434 

ตีราคาเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด (หมายเหตุ 1.3) 257,654 - 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 141,627 4,688 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (2,387) - 

โอนเขา้ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1,578 - 

ลงลดจากการขายบริษทัยอ่ย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (หมายเหตุ 5) (1,176,810) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (427,040) (346) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (611,210) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 13,705,767 8,776 

 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาท่ีดินด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 โดยผู ้ประเมินราคาอิสระ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยใชเ้กณฑว์ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,232,466 6 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 170 13 

ลงลดจากการขายบริษทัยอ่ย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (หมายเหตุ 5) (151,779) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (32,749) (2) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (65,504) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 982,604 17 
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8. หุ้นกู้ระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม/

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  1,393,569 

ออกจาํหน่ายเพิ่ม  1,500,000 

จ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  (14,091) 

ไถ่ถอนหุน้กู ้  (800,000) 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  4,107 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  2,083,585 

 เ ม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  

ไม่มีหลักประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จ ํานวน 1.5 ล้านหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท  

ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ หุน้กูด้งักล่าวมีอาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 25 มีนาคม 

2568 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.6 ต่อปี 

 หุ้นกูข้องบริษทัฯ มีขอ้กาํหนดว่าดว้ยหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้ซ่ึงรวมถึงขอ้กาํหนดเร่ืองการดาํรงอตัราส่วน

ทางการเงิน เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 

9. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 11,768,591 1,439,314 

กูเ้พิ่ม 43,624 - 

ชาํระคืนเงินกู ้ (865,227) (204,000) 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 19,905 7,473 

ลงลดจากการขายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) (1,129,872) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (731,993) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 9,105,028 1,242,787 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,142,523) (400,313) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 7,962,505 842,474 
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 เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัคํ้าประกนัโดยการจดจาํนาํและจาํนองบญัชีเงินฝากธนาคารจาํนวน 1,074 ลา้นบาท 

ลูกหน้ีการคา้มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 16 ลา้นบาท เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมูลค่าตามบญัชีจาํนวน  

81 ลา้นบาท และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 9,799 ลา้นบาท และคํ้าประกนั 

โดยบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา  

เช่น การดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี  

การจ่ายเงินปันผล ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญา 

10. ทุนเรือนหุ้น 

10.1 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2565 บริษทัฯ ได้รับเงินค่าหุ้นจาํนวน 363 ล้านบาท จากการออกและเสนอขาย 

หุน้สามญัเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 30 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ในราคา 12.10 บาทต่อหุ้น ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 ส่วนท่ีเหลือ 

จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2565 

10.2 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 มีผูใ้ช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 

(SSP-W1) จาํนวน 34,739,947 หน่วย ในอตัราการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ  

1 หน่วย และราคาใช้สิทธิ 12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 417 ล้านบาท โดยมีใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีหมดอายุจาํนวน 29,295,920 หน่วย บริษทัฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 

10.3 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัน้ี 

ก) อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้

หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นเดิม 10 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น รวมเป็นมูลค่าหุ้นทั้งส้ิน 

ไม่เกิน 113.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใด 

มีเศษของหุ้นเดิม ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท นอกจากน้ี ให้จ่ายปันผล 

เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111114 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 12.6 ล้านบาท  

รวมเป็นอตัราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัและเงินสดทั้งส้ินหุ้นละ 0.1111111114 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงินรวม 126 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวน 112,609,135 

หุ้น และไดจ่้ายปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 13 ลา้นบาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 

2565 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 
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ข) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 29 ลา้นบาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจาํหน่าย

จาํนวน 29,296,046 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 114 ลา้น

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 113,632,364 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับ

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดและเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

แลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 และวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ตามลาํดับ ดังนั้น ทุนจดทะเบียน 

ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจาก 1,419 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,419,169,683 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

เป็น 1,504 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,503,506,001 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

 จากเหตุการณ์ดงักล่าว ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯ เพิ่มข้ึน 

จาก 1,072 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,071,583,690 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) และ 2,144 ล้านบาท  

เป็น 1,249 ล้านบาท (หุ้นสามญั 1,248,932,772 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) และ 2,860 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 

11. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้

ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการออกหุน้ปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ระหว่างกาลขอ้ 10.3 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอ

รายงาน 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด 

โดยได้ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 10.3 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวด

แรกท่ีเสนอรายงาน กับจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษทัฯ อาจต้องออกเพื่อแปลง 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 

หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 644,862 240,362 1,248,933 1,126,809 0.5163 0.2133 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (SSF-W1) - - - 576   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใช้

สิทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 644,862 240,362 1,248,933 1,127,385 0.5163 0.2132 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 939,629 423,453 1,236,326 1,126,809 0.7600 0.3758 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (SSF-W1) - - 369 290   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใช้

สิทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 928,629 423,453 1,236,695 1,127,099 0.7598 0.3757 

 บริษทัฯ ไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลดจากผลกระทบของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 2 

(SSP-W2) เน่ืองจากราคาของหุน้ถวัเฉล่ียในระหวา่งงวดมีมูลค่าตํ่ากวา่ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าว 

 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 บริษทัฯ ไดป้รับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 

(SSP-W2) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใชสิ้ทธิเดิม 20 บาท

ต่อหุ้น เป็น 18.182 บาทต่อหุ้น และอตัราการใชสิ้ทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 1 หน่วย  

มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1.1 หุน้ 
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12. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าและ

ใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังานลม 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

พลงังานชีวมวล ธุรกิจอ่ืน ๆ 

รายการตดัรายการ

ระหวา่งกนั รวม 

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

              (ปรับปรุงใหม่) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 486,617 384,415 19,502 10,980 88,679 - 68,792 74,381 - - - - 663,590 469,776 

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา

รับซ้ือไฟฟ้า 146,722 151,355 - - - - - - - - - - 146,722 151,355 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 14,381 8,110 - - - - - - - - 14,381 8,110 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 633,339 535,770 33,883 19,090 88,679 - 68,792 74,381 - - - - 824,693 629,241 

รายไดอ่ื้น 1,415 2,852 (14,520) 950 (334) (2,333) 26 29 300,505 21,469 112,647 (10,150) 399,739 12,817 

รวมรายได ้ 634,754 538,622 19,363 20,040 88,345 (2,333) 68,818 74,410 300,505 21,469 112,647 (10,150) 1,224,432 642,058 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 382,532 337,419 (5,059) 9,194 16,752 (4,588) 23,197 20,416 214,940 (282,990) 145,233 277,118 777,595 356,569 

รายไดด้อกเบ้ีย 378 139 41 6 2,595 196 48 35 82,027 73,432 (80,814) (73,119) 4,275 689 

ตน้ทุนทางการเงิน (70,354) (60,613) (1,720) (431) (2,146) (125) (5,022) (5,603) (127,757) (90,852) 82,055 84,896 (124,944) (72,728) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (69,976) (60,474) (1,679) (425) 449 71 (4,974) (5,568) (45,730) (17,420) 1,241 11,777 (120,669) (72,039) 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน

ก่อนหักภาษีเงินได้ 312,556 276,945 (6,738) 8,769 17,201 (4,517) 18,223 14,848 169,210 (300,410) 146,474 288,895 656,926 284,530 

ภาษีเงินได ้ 3,241 (13,977) 147 54 (551) - 3 3 34 (2,856) (1) 99 2,873 (16,677) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 315,797 262,968 (6,591) 8,823 16,650 (4,517) 18,226 14,851 169,244 (303,266) 146,473 288,994 659,799 267,853 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าและ

ใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังานลม 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

พลงังานชีวมวล ธุรกิจอ่ืน ๆ 

รายการตดัรายการ

ระหวา่งกนั รวม 

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

              (ปรับปรุงใหม่) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 915,904 713,048 37,479 19,036 277,670 - 147,860 147,317 - - - - 1,378,913 879,401 

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา

รับซ้ือไฟฟ้า 279,058 296,624 - - - - - - - - - - 279,058 296,624 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 21,770 10,922 - - - - - - - - 21,770 10,922 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 1,194,962 1,009,672 59,249 29,958 277,670 - 147,860 147,317 - - - - 1,679,741 1,186,947 

รายไดอ่ื้น 1,713 3,578 (16,536) (1,257) (322) (2,473) 50 85 346,452 52,982 76,111 (23,859) 407,468 29,056 

รวมรายได ้ 1,196,675 1,013,250 42,713 28,701 277,348 (2,473) 147,910 147,402 346,452 52,982 76,111 (23,859) 2,087,209 1,216,003 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 689,179 615,471 2,663 9,738 132,463 (8,149) 51,815 41,419 256,943 (13,111) 94,923 12,489 1,227,986 657,857 

รายไดด้อกเบ้ีย 570 142 63 16 4,549 200 48 35 168,425 132,954 (167,211) (132,640) 6,444 707 

ตน้ทุนทางการเงิน (147,238) (121,899) (2,529) (786) (4,245) (125) (10,292) (11,403) (252,254) (169,491) 167,965 144,752 (248,593) (158,952) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (146,668) (121,757) (2,466) (770) 304 75 (10,244) (11,368) (83,829) (36,537) 754 12,112 (242,149) (158,245) 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน

ก่อนหักภาษีเงินได้ 542,511 493,714 197 8,968 132,767 (8,074) 41,571 30,051 173,114 (49,648) 95,677 24,601 985,837 499,612 

ภาษีเงินได ้ (2,237) (19,366) 153 (165) (927) - 6 5 857 (8,691) (12) 116 (2,160) (28,101) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 540,274 474,348 350 8,803 131,840 (8,074) 41,577 30,056 173,971 (58,339) 95,665 24,717 983,677 471,511 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     

ประเทศไทย 323 320 627 626 

ประเทศญ่ีปุ่น 299 210 573 385 

ประเทศมองโกเลีย 37 30 67 60 

ประเทศเวยีดนาม 154 64 390 109 

ประเทศอินโดนีเซีย 12 5 23 7 

รวม 825 629 1,680 1,187 

13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

(หน่วย: ลา้น) 

  30 มิถุนายน 2565 

 สกลุเงิน งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนั    

รายจ่ายฝ่ายทุน เยน 400 - 

สญัญาบริการระยะยาว บาท 111 - 

 เยน 1,640 - 

การคํา้ประกนั    

วงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย บาท - 78 

 เหรียญสหรัฐฯ - 16 

หนงัสือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา บาท 34 - 

 เหรียญสหรัฐฯ 36 - 

 นอกจากน้ี บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัท่ีต้องจ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการระยะยาว 

เป็นจาํนวน 90.5 ลา้นเยนต่อปี 
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14. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมี

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

สินทรัพยท์างการเงิน - เงินลงทุน 

ในตราสารทุน ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

(บนัทึกไวใ้นบญัชีสินทรัพย ์

ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน) 202 32 234 202 - 202 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ีย (บนัทึกไวใ้นบญัชี

หน้ีสินทางการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน) - 53 53 - - - 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

15. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 

หุน้ละ 0.2 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 250 ลา้นบาท 

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	งบการเงินรวม
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	งบการเงินรวม
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
	งบการเงินรวม


