บริ ษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานผูส้ อบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิ ถนุ ายน 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ณ วันที
30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

ณ วันที
31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
30 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
(สอบทานแล้ว)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ
ลูกหนีค่าทรัพย์สนิ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานลม
สินทรัพย์ทเกิ
ี ดจากสัญญา
ส่วนของสินทรัพย์ทครบกํ
ี
าหนดรับชําระภายในหนึงปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ร่วมทางอ้อม
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ของกลุ่มทีจะจําหน่าย
ทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงานทียกเลิก
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
ลูกหนีจากการจําหน่ายเงินลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน - สุทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
เงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6
7
29
5.2 และ 8
5.2

172,827,016.14
316,918.07
164,907.83
299,253,890.79
622,890,539.22
5,871,175.89

949,675,687.68
62,858,272.40
153,109,199.63
11,317,871.51

1,125,745.55
44,866,207.45
-

4,063,037.15
38,313,466.32
82,953,812.28
212,738,758.58
-

9,371,018.65
3,164,975.15
500,000.00
155,444,847.54
600,298,019.95

9,371,018.65
3,638,311.51
584,270,922.73
134,492,216.92
225,468,284.86

176,978.56
1,514,804,620.41
117,891.92

276,043.95
958,473,058.34
150,110,860.95

11.1

63,882,757.78
1,933,986,067.01

2,134,201,785.89

1,561,091,443.89

1,446,929,037.57

7

90,261,589.04
150,000,000.00

90,185,964.20
150,000,000.00

29
12
13

348,425.00
4,245,958,923.00
3,514,464.28
3,269,476,400.20
22,676,386.00
830,221.07
384,900,391.81
2,201,790.97
29,957,693.54
8,200,126,284.91

328,945.00
4,233,823,530.31
4,400,776.86
1,545,814,434.19
32,328,025.68
158,244,809.99
2,301,941.34
30,332,773.16
6,247,761,200.73

348,425.00
2,098,809,150.71
143,881.78
102,021,562.57
4,564,693.29
14,999,340.45
2,220,887,053.80

328,945.00
1,532,209,650.71
433,544.99
100,670,994.55
6,173,794.20
18,494,213.47
1,658,311,142.92

10,134,112,351.92

8,381,962,986.62

3,781,978,497.69

3,105,240,180.49

5.2
9
10

11.1 และ 14 และ 32
15.1
11.1 และ 16 และ 32
2.2.2 และ 2.2.3
17.1

รวมสิ นทรัพย์

-

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หน้า 1 จาก 54

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 มิ ถนุ ายน 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ณ วันที
30 มิถุนายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

ณ วันที
31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
30 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
(สอบทานแล้ว)

หนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
ตัวแลกเงินขายลด
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
หนีสินทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
ส่วนของหนีสินทีครบกําหนดจ่ายชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและบริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลอืน
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
ประมาณการหนีสินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
หนีสินทีเกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
หุน้ กู้ - สุทธิ
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
ค่าเผือหนีสินจากภาระคําประกัน
หนีสินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน

18
5.2 และ 19

2,111,186,446.12
90,000,000.00

72,827,465.29
-

24,000,000.00
90,000,000.00

4,739,075.98
-

5.2 และ 20

253,975,618.60
7,100,852.71

160,636,566.48
4,429,194.66

8,649,066.48
-

16,720,115.63
-

21
15.2
22
5.2

108,015,950.98
1,435,929.89
500,000,000.00
73,144,364.29
65,074,624.60
25,710,199.43
1,537,248.18
38,203,553.90
3,275,384,788.70

108,596,385.73
1,164,017.73
1,700,900,000.00
65,074,624.60
20,411,981.69
4,117,722.91
20,693,441.42
2,158,851,400.51

70,680,000.00
62,000,000.00
943,878.74
6,286,539.51
262,559,484.73

70,680,000.00
704,100,000.00
256,632.80
3,644,556.57
6,782,916.77
806,923,297.75

314,775,841.14
23,551,679.22
4,709,837.80
2,334,265,050.74
47,992,722.43
17,141,949.77

358,102,760.58
30,741,122.65
4,627,143.63
845,261,574.88
48,366,205.84
46,213,539.72
22,233,955.34

237,797,480.71
1,486,845,065.75
4,953,699.81
16,647,231.71

273,137,480.71
5,617,760.94
46,213,539.72
21,160,120.12

6,042,625.00
2,748,479,706.10

5,991,625.00
1,361,537,927.64

93,000.00
1,746,336,477.98

63,000.00
346,191,901.49

6,023,864,494.80

3,520,389,328.15

2,008,895,962.71

1,153,115,199.24

1,492,011,297.00

1,579,018,686.00

1,492,011,297.00

1,579,018,686.00

932,507,097.00
603,196,451.67
6,017,138.90

932,507,097.00
603,196,451.67
6,017,138.90

932,507,097.00
603,196,451.67
6,017,138.90

932,507,097.00
603,196,451.67
6,017,138.90

93,250,709.70
1,815,231,933.24
(115,089,392.90)
3,335,113,937.61
775,133,919.51
4,110,247,857.12

93,250,709.70
2,003,801,591.43
298,444,124.74
3,937,217,113.44
924,356,545.03
4,861,573,658.47

93,250,709.70
132,953,608.42
5,157,529.29
1,773,082,534.98
1,773,082,534.98

93,250,709.70
311,996,054.69
5,157,529.29
1,952,124,981.25
1,952,124,981.25

10,134,112,351.92

8,381,962,986.62

3,781,978,497.69

3,105,240,180.49

23

21
15.2
22
23
24
29
5.2

รวมหนี สิ น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,492,011,297 หุน้ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ
1,579,018,686 หุน้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีออกและเรียกชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 932,507,097 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

25

รวมหนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หน้า 2 จาก 54

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือน สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อนื
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบียรับ
กลับรายการค่าเผือหนีสินจากภาระคําประกัน
อืนๆ
รวมรายได้

ปี 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

ปี 2563

5.1

170,916,048.95

309,392,158.39

8,633,434.00

92,761,860.79

5.1
24

275,779.10
46,213,539.72

54,323,960.00
355,473.91
-

30,201,779.82
46,213,539.72

29,070,986.05
-

5.1

45,864,747.56
263,270,115.33

2,611,734.40
366,683,326.70

4,075,070.27
89,123,823.81

671,919.11
122,504,765.95

5.1

134,775,220.84
9,811,725.03
70,546,777.67
770,461.53

183,144,862.63
7,798,233.16
79,359,520.49
-

2,349,964.50
7,032,437.37
129,012.22

71,854,341.19
6,717,170.74
4,069,371.29
-

37,706.14
215,941,891.21

270,302,616.28

9,511,414.09

82,640,883.22

47,328,224.12

96,380,710.42

79,612,409.72

39,863,882.73

5.1

(77,504,930.61)
87,373,314.95
57,196,608.46

(68,614,820.69)
157,223,175.97
184,989,065.70

(30,018,187.24)
-

(26,285,677.05)
-

49,594,222.48

13,578,205.68

17.3

(19,501,943.66)
37,694,664.80

(20,879,423.15)
164,109,642.55

(362,772.44)
49,231,450.04

(2,677,673.69)
10,900,531.99

(62,122,023.97)
3,313,690.70
(58,808,333.27)
(21,113,668.47)

132,775,116.67
9,389,039.89
142,164,156.56
306,273,799.11

49,231,450.04

10,900,531.99

39,650,093.22
(1,955,428.42)
37,694,664.80

121,561,155.30
42,548,487.25
164,109,642.55

(18,166,729.64)
(2,946,938.83)
(21,113,668.47)

257,335,104.66
48,938,694.45
306,273,799.11

0.04

0.13

0.05

0.01

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่มทีจะจําหน่าย
ทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงานทียกเลิก
รวมค่าใช้จ่าย

5.1

11.2

กําไรจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรของบริษทั ร่วมทีใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย
กําไรก่อนภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด *
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอืนของบริษทั ร่วมทีใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิ จากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด
การแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท : หุ้น)
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริษทั ใหญ่

27

* กลุ่มบริษทั มีสว่ นงานจากการดําเนินงานทียกเลิกจากการจําหน่ายส่วนงานผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ
ข้อ 32.2 โดยได้แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงานของส่วนการดําเนินงานทียกเลิกไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 11.2
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หน้า 3 จาก 54

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อนื
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบียรับ
กลับรายการค่าเผือหนีสินจากภาระคําประกัน
อืนๆ
รวมรายได้

ปี 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

ปี 2563

5.1

379,354,182.25

601,423,839.44

17,980,457.61

219,175,296.57

5.1
24

457,328.64
46,213,539.72

105,876,600.00
713,463.98
-

44,794,510.83
46,213,539.72

55,653,191.45
-

5.1

163,386,699.26
589,411,749.87

49,171,892.52
757,185,795.94

9,040,710.49
118,029,218.65

1,246,735.24
276,075,223.26

5.1

307,225,606.78
18,382,853.47
148,454,159.86
43,949,422.11

387,519,919.35
13,497,151.47
128,795,337.49
-

5,027,692.50
13,869,040.58
129,012.22

162,260,384.77
11,537,095.98
18,723,424.67
-

29,736,846.08
547,748,888.30

529,812,408.31

19,025,745.30

192,520,905.42

41,662,861.57

227,373,387.63

99,003,473.35

83,554,317.84

5.1
13

(121,563,674.38)
160,720,147.13
80,819,334.32

(142,512,428.91)
124,139,917.45
209,000,876.17

(43,310,044.46)
-

(53,276,507.78)
-

55,693,428.89

30,277,810.06

17.3

(37,395,490.09)
43,423,844.23

(31,154,367.82)
177,846,508.35

(1,609,100.91)
54,084,327.98

(6,832,270.22)
23,445,539.84

(86,901,748.12)
55,029,781.19
(31,871,966.93)
11,551,877.30

(110,008,309.06)
(72,611,704.55)
(182,620,013.61)
(4,773,505.26)

54,084,327.98

23,445,539.84

44,557,116.06
(1,133,271.83)
43,423,844.23

132,454,665.84
45,391,842.51
177,846,508.35

(1,001,604.10)
12,553,481.40
11,551,877.30

(30,700,490.88)
25,926,985.62
(4,773,505.26)

0.05

0.14

0.06

0.03

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่มทีจะจําหน่าย
ทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงานทียกเลิก
รวมค่าใช้จ่าย

5.1

11.2

กําไรจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรของบริษทั ร่วมทีใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย
กําไรก่อนภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด *
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนของบริษทั ร่วมทีใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิ จากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

13

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด
การแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท : หุ้น)
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
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* กลุ่มบริษทั มีสว่ นงานจากการดําเนินงานทียกเลิกจากการจําหน่ายส่วนงานผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ
ข้อ 32.2 โดยได้แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงานของส่วนการดําเนินงานทียกเลิกไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 11.2
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หน้า 4 จาก 54

บริ ษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2564

(สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563

การแปลงค่า

กําไร (ขาดทุน)

งบการเงิน
ในหน่วยงาน

จากการเปลียนแปลง
สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั ย่อย

ทุนทีออกและ

ส่วนเกินมูลค่า

ส่วนเกินมูลค่า

ทุนสํารอง

เรียกชําระแล้ว

หุน้ สามัญ

หุน้ ทุนซือคืน

ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

ต่างประเทศ

921,572,840.00

561,848,558.82

6,017,138.90

92,157,284.00

1,049,167,519.83

164,824,134.76

(2,412,809.17)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลกําไรจาก

ผลกําไร (ขาดทุน)

การวัดมูลค่าใหม่

จากเครืองมือ

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ของผลประโยชน์

ป้ องกันความเสียง

รวม
องค์ประกอบอืน

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

ส่วนได้เสียทีไม่ม ี

รวม

ของบริษทั ย่อย

พนักงาน

กระแสเงินสด

ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

ของบริษทั ใหญ่

อํานาจควบคุม

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

3,056,493,913.79

593,042,659.63

3,649,536,573.42

450,000,000.00

8,711,821.43

(195,392,574.78)

425,730,572.24

รวม

รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินทุนทีได้รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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-

-

-

-

(184,314,568.00)

-

จากการลงทุนของบริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

จากเงินปั นผลของบริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด

-

-

-

-

(184,314,568.00)

-

-

-

-

132,454,665.84

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(184,314,568.00)

-

(184,314,568.00)

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย :
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ย่อยเพิมขึน (ลดลง)

-

(110,008,309.06)

20,500,292.89
20,500,292.89

-

20,500,292.89
20,500,292.89
-

20,500,292.89
(163,814,275.11)

(58,471,850.95)

(37,971,558.06)

(39,351.18)

(39,351.18)

(58,511,202.13)

(222,325,477.24)

132,454,665.84

45,391,842.51

177,846,508.35

(53,146,847.66)

(163,155,156.72)

(163,155,156.72)

(19,464,856.89)

(182,620,013.61)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

921,572,840.00

561,848,558.82

6,017,138.90

92,157,284.00

132,454,665.84
997,307,617.67

(110,008,309.06)
54,815,825.70

18,087,483.72

450,000,000.00

8,711,821.43

(53,146,847.66)
(248,539,422.44)

(163,155,156.72)
283,075,708.41

(30,700,490.88)
2,861,979,147.80

25,926,985.62
560,458,443.12

(4,773,505.26)
3,422,437,590.92

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564

932,507,097.00

603,196,451.67

6,017,138.90

93,250,709.70

2,003,801,591.43

13,791,358.86

18,087,483.72

481,305,188.72

9,771,242.72

(224,511,149.28)

298,444,124.74

3,937,217,113.44

924,356,545.03

4,861,573,658.47

รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินทุนทีได้รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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-

-

-

-

-

-

-

-

(233,126,774.25)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(233,126,774.25)

-

(233,126,774.25)

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย :
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ย่อยเพิมขึน (ลดลง)
จากการลงทุนของบริษทั ย่อย

(31,305,188.72)

-

(4,827,337.38)

(36,132,526.10)

(36,132,526.10)

72,981,121.70

36,848,595.60

(331,842,271.38)

(331,842,271.38)

(234,757,228.62)

(566,599,500.00)

(367,974,797.48)

(601,101,571.73)

(161,776,106.92)

(762,877,678.65)

44,557,116.06

(1,133,271.83)

43,423,844.23

ส่วนเกินของเงินลงทุนจากการซือเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเพิมเติม
-

-

-

-

-

(331,842,271.38)

รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสาํ หรับงวด

ในราคาทีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษทั ย่อย ณ วันทีซือ

-

-

-

-

(233,126,774.25)

-

(331,842,271.38)

-

-

-

-

44,557,116.06

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

-

-

-

-

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
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932,507,097.00

603,196,451.67

6,017,138.90

93,250,709.70

44,557,116.06
1,815,231,933.24

(86,901,748.12)
(86,901,748.12)
(73,110,389.26)

(31,305,188.72)

-

-

-

-

-

-

-

(313,754,787.66)

450,000,000.00

9,771,242.72

(4,827,337.38)
-

-

41,343,027.96

(45,558,720.16)

(45,558,720.16)

13,686,753.23

(31,871,966.93)

41,343,027.96
(187,995,458.70)

(45,558,720.16)
(115,089,392.90)

(1,001,604.10)
3,335,113,937.61

12,553,481.40
775,133,919.51

11,551,877.30
4,110,247,857.12

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หน้า 5 จาก 54

บริ ษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่

กําไรสะสม
ทุนทีออกและ
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
เงินทุนทีได้รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
เงินทุนทีได้รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

26

26

เรียกชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

921,572,840.00

561,848,558.82

6,017,138.90

92,157,284.00

181,871,232.86

5,362,537.42

1,768,829,592.00

921,572,840.00

561,848,558.82

6,017,138.90

92,157,284.00

(184,314,568.00)
(184,314,568.00)
23,445,539.84
23,445,539.84
21,002,204.70

5,362,537.42

(184,314,568.00)
(184,314,568.00)
23,445,539.84
23,445,539.84
1,607,960,563.84

932,507,097.00

603,196,451.67

6,017,138.90

93,250,709.70

311,996,054.69

5,157,529.29

1,952,124,981.25

932,507,097.00

603,196,451.67

6,017,138.90

93,250,709.70

(233,126,774.25)
(233,126,774.25)
54,084,327.98
54,084,327.98
132,953,608.42

5,157,529.29

(233,126,774.25)
(233,126,774.25)
54,084,327.98
54,084,327.98
1,773,082,534.98

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ ทุนซือคืน

จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

ของผลประโยชน์พนักงาน

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

หน้า 6 จาก 54

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิ
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
ขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืนทียังไม่เกิดขึน
หนีสูญ
ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
กลับรายการค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
กลับรายการค่าเผือสินค้าล้าสมัยเสือมสภาพ
ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ายไม่ขอคืน
ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่มทีจะจําหน่าย
ทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงานทียกเลิก
ขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืนทียังไม่เกิดขึน
ส่วนแบ่งกําไรของบริษทั ร่วมทีใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย
ค่าเสือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
กลับรายการค่าเผือการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์เป็ นค่าใช้จ่าย
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลับรายการค่าเผือหนีสินจากภาระคําประกัน
ขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของหนีสินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง (เพิมขึน) :
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ทเกิ
ี ดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง) :
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
หนีสินทีเกิดจากสัญญา
หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีจ่ายจริง
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงาน

80,819,334.32

209,000,876.17

55,693,428.89

30,277,810.06

(147,037.76)

(549,536.17)

12,686.97

(477,966.40)

5.1 และ 8
8
8
9

(19,480.00)
12,488,638.49
1,152,685.22
(14,611,467.37)
(579,128.84)
448,519.60

75,867.20
10,379,489.82
(1,935,284.08)
506,199.89

12,464,005.35
(14,611,467.37)
444,817.30

69,846.15
3,703,334.70
-

11.2

29,736,846.08

13
14 และ 15.1 และ 16
14
14 และ 16

22
23
24

23

จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
รับคืนภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงาน

-

-

-

(160,720,147.13)
40,512,029.03
(127,262.50)
43,949,422.11
541,441.36
341,279.03
3,808,677.70
2,241,342.53
(46,213,539.72)
(5,092,005.57)
(457,328.64)
141,826,251.21

46,765.00
(124,139,917.45)
156,311,862.48
(145,879.40)
(823,547.23)
14,856,185.77
76,421,960.79
3,815,302.82
3,342,990.08
(713,463.98)
140,780,673.53

(19,480.00)
890,104.86
(127,262.50)
129,012.22
1,650,267.59
224,594.71
(46,213,539.72)
(4,512,888.41)
(44,794,510.83)
41,489,295.18

46,765.00
12,655,594.85
(145,879.40)
(84,639.43)
31,737.50
(951,681.77)
2,284,539.00
40,804.17
(55,653,191.45)
53,136,747.45

129,899,069.15

487,230,545.24

2,719,064.24

44,933,820.43

(145,339,154.09)
5,446,695.62
(20,373,501.78)
(519,980,459.55)
(144,811.85)

(132,335,760.65)
(3,662,859.62)
2,111,864.52
262,337,767.17
(8,014,944.53)

25,812,374.60
(7,030.97)
10,000.00

(78,613,197.30)
2,839,148.92
(30,448.33)
2,897,731.36

(53,731,362.73)
2,754,352.22
17,247,270.03
51,000.00
(5,195,300.67)
(589,366,203.65)

(60,311,773.48)
(6,250,960.39)
18,529,957.64
(1,229,766.66)
558,404,069.24

(6,495,419.45)
(496,377.26)
30,000.00
(3,589,333.67)
17,983,277.49

(12,129,879.43)
8,577,968.48
(118,000.00)
(31,642,855.87)

(39,497,409.57)
7,081,735.02
(621,781,878.20)

(32,995,811.78)
25,587,152.84
550,995,410.30

(2,113,605.41)
4,897,028.33
20,766,700.41

(6,178,801.77)
2,896,324.17
(34,925,333.47)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2564

ปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกัน (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจ่ายซือสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานลม
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับชําระจากเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินสดรับชําระจากเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทางอ้อม
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ายซือสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการรับคืนค่าระบบสายส่งไฟฟ้ า
เงินสดจ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนีค่าหุน้
เงินปั นผลรับ
ดอกเบียรับ
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน

5.2
5.2

12

14
14
16
15.2

(392,542.91)
(823,102,021.07)
885,942,423.40
(413,233,882.83)
(25,000,000.00)
608,770,922.73
(1,783,483.49)
3,118,499.29
(416,599,500.00)
(403,564,185.01)
(1,774,607,078.41)
76,072,123.80
80,400,435.77
(498,658.98)
440,456.24
(2,204,036,491.47)

70,235,935.24
(243,051,647.19)
844,741,185.39
(500,000.00)
(5,229,500.00)
2,825,820.46
(92,080,530.00)
(39,586,061.80)
2,317,227.11
1,582,559.68
(450,996.88)
80,145,298.26
856,932.44
621,806,222.71

(13,000,000.00)
51,300,779.35
(1,984,100,000.00)
1,640,507,196.51
388,728.60
(416,599,500.00)
(2,096,923.54)
186,490.66
59,217,203.08
(664,196,025.34)

(215,500,000.00)
749,977,966.40
(681,110,000.00)
398,500,000.00
(3,564,500.00)
1,877,066.30
(11,346,530.55)
95,327.10
179,999,992.00
48,001,655.05
466,930,976.30

2,035,569,359.79
724,000,000.00
(634,000,000.00)
224,644,364.29
(151,500,000.00)
11,900,000.00
(55,807,354.19)
1,485,194,798.16
(1,200,900,000.00)
(232,452,751.49)
(144,836,681.34)
2,061,811,735.22

140,606,844.66
90,000,000.00
(270,000,000.00)
57,200,000.00
(3,000,000.00)
159,804,613.78
(188,516,132.02)
(591,800,000.00)
(243,869,597.40)
(141,842,027.21)
(991,416,298.19)

19,260,924.02
590,000,000.00
(500,000,000.00)
87,500,000.00
(25,500,000.00)
(35,340,000.00)
1,485,194,798.16
(704,100,000.00)
(232,452,751.49)
(44,070,937.36)
640,492,033.33

212,782,257.46
40,000,000.00
(270,000,000.00)
160,200,000.00
(14,800,000.00)
(42,120,000.00)
(283,300,000.00)
(183,895,641.35)
(53,034,404.50)
(434,167,788.39)

(86,901,748.12)
235,835,817.95
(161,776,106.92)

(110,008,309.06)
(2,919,925.64)
(58,511,202.13)

(776,848,671.54)

9,945,897.99

(2,937,291.60)

(2,162,145.56)

949,675,687.68
172,827,016.14

341,666.64
151,072,960.59
161,360,525.22

4,063,037.15
1,125,745.55

4,512,329.45
2,350,183.89

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน
เงินสดรับจากการออกตัวแลกเงินขายลด
เงินสดจ่ายชําระตัวแลกเงินขายลด
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและบริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและบริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้ กู้
เงินปั นผลจ่าย
จ่ายดอกเบีย
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนเพิ มจากการเปลียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึน (ลดลง)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิ ดขึนจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นงวด

5.2 และ 19
5.2
5.2
5.2
21
21
22
22

2.2.2 และ 2.2.3

6
6

-

-
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บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

ปี 2563

การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดเพิ มเติ ม
1. รายการทีมิใช่เงินสด
ซือสินทรัพย์โดยการก่อหนี
โอนเปลียนประเภทลูกหนีค่าทรัพย์สนิ
เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน
โอนเปลียนประเภทเงินมัดจําค่าหุน้ เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
โอนเปลียนประเภททีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานลม
โอนเปลียนประเภททีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ของ
กลุ่มทีจะจําหน่ายทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงานทียกเลิก
โอนเปลียนประเภทสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เป็ นสินทรัพย์ของ
กลุ่มทีจะจําหน่ายทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงานทียกเลิก
2. จํานวนทียังไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสินเชือทีอาจจะนํามาใช้
เพือกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต
3. รายการเพิมขึนของสินทรัพย์และหนีสินจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบริษทั ทีเกียวข้องกัน
หนีสินหมุนเวียนอืน

14
5.2
12

171,338,046.46
-

50,897,786.27
-

331,989.72
212,738,758.58
150,000,000.00

32,849.00
-

14

209,656,656.39

-

-

-

14

28,159,513.44

-

-

-

16

35,723,244.34

-

-

-

4,973,465,382.58

1,367,536,222.17

184,128,085.48

229,615,959.66

2.2.2 และ 2.2.3
83,748,131.99
634,804,731.53
4,849,275.54
166,040,684.35
(18,782,507.96)
(634,561,655.07)
(262,842.45)

-

-

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ
สําหรับงวดหกเดือน สิ นสุดวันที 30 มิ ถนุ ายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว)
1.

ข้อมูลทัวไป

1.1

บริษทั ฯ จดทะเบียนจัดตังบริษทั เป็ นนิตบิ ุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน จํากัด เมือวันที 13 สิงหาคม 2536
และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที 26 เมษายน 2536 โดยสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั เ่ ลขที 51/29,
51/61 ซอยวิภาวดีรงั สิต 66 (สยามสามัคคี) ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลียนแปลงการดําเนินธุรกิจเกียวกับการรับจ้างพิมพ์สงพิ
ิ มพ์ประเภทหนังสือ นิตยสาร และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นการดําเนินธุรกิจเกียวกับการเข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน เมือวันที 1 มกราคม 2564
บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมประกอบธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 2.2

1.2

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและประเทศอืนๆ ทีปั จจุบนั ได้ขยายวงกว้าง
ขึนอย่างต่อเนืองส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจนํามาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษทั ได้
เฝ้ าติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนือง และจะประเมิน
ผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนอย่างสมําเสมอ ทังนี
ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมือสถานการณ์มกี ารเปลียนแปลง

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น

2.1

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึนเพือความสะดวก
ของผูอ้ ่านงบการเงินทีไม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี ได้จดั ทําขึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 เรือง “การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทประกาศใช้
ี
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที 2 ตุลาคม 2560 เรือง การจัดทําและส่งงบการเงินและรายการเกียวกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี ส่วนหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจัดทําเป็ นแบบย่อ
งบการเงินระหว่างกาล ได้จดั ทําขึนเพือให้ขอ้ มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 งบการเงิน
ระหว่างกาลนีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทังหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลทีเป็ น
ปั จจุบนั เกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ขอ้ มูลทีนําเสนอซําซ้อนกับข้อมูลทีได้รายงานไป
แล้ว ดังนัน งบการเงินระหว่างกาลนีควรต้องอ่านควบคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินระหว่างกาล แสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั ยกเว้นที
ระบุเป็ นอย่างอืน
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2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น (ต่อ)

2.2

หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี ได้จดั ทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่อย และส่วนได้เสียของบริษทั ร่วม และได้จดั ทําขึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี
รายชือบริษทั

การดําเนินกิจการ
ประเภทธุรกิจ

ประเทศ

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63

บริ ษทั ย่อยที ถือหุ้นโดยบริ ษทั :
บริษทั ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษทั อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

รับจ้างพิมพ์สงพิ
ิ มพ์ประเภทหนังสือ นิตยสาร
และบรรจุภณ
ั ฑ์
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

99.99

99.99

ไทย

81. 0

75.00

ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และให้บริการรับจ้างติดตังโรงไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
บํารุงรักษา และให้บริการรับจ้างติดตังโรงไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนในธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานใน
ประเทศญีปุ่ น
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม

ไทย

99.99

.

ไทย

99.99

.

ไทย

99.99

99.99

ไทย

-

99.99

ไทย

-

99.99

ไทย

-

99.99

ฮ่องกง

100.00

100.00

ไทย

99.99

-

ไทย

99.99

-

ไทย

99.99

-

ญีปุ่ น

100.00

100.00

ญีปุ่ น
ฮ่องกง

100.00
100.00

100.00
100.00

ฮ่องกง

100.00

100.00

เวียดนาม

65.625

.

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย :
บริษทั เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จํากัด

บริษทั เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริง จํากัด
บริษทั เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
บริษทั ทัศน์ศริ ิ จํากัด
บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี โซลูชนั จํากัด
EP Group (HK) Company Limited
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อม :
บริษทั ทัศน์ศริ ิ จํากัด
บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี โซลูชนั จํากัด
Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)
Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.)
EPVN W1 (HK) Company Limited
EPVN W2 (HK) Company Limited
Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock
Company

เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีปุ่ น
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีปุ่ น
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม
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2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น (ต่อ)

2.2

หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ)
การดําเนินกิจการ
ประเภทธุรกิจ

รายชือบริษทั

ประเทศ

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อม :
Huong Linh Reproduce Energy Development Joint
Stock Company
Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company
Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company
Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock
Company
Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock
Company

เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม

เวียดนาม

65.625

-

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม

99.80
99.80
95.00

.
-

พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม

เวียดนาม

95.40

-

เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม

ไทย

100.00

-

เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน และลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม

ไทย

52.40

52.40

เวียดนาม

-

.

เวียดนาม

-

.

พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม

เวียดนาม

-

.

ไทย

50.70

50.70

ไทย

40.96

40.96

เวียดนาม

-

.

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทางตรงและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม :
บริษทั อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชัน จํากัด
บริ ษทั ร่วมที ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อม :
บริษทั แทค เอ็นเนอยี จํากัด (1)
Huong Linh Reproduce Energy Development Joint
Stock Company
Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock
Company
Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock
Company

บริ ษทั ร่วมที ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทางตรงและบริ ษทั ร่วมทางอ้อม :
บริษทั พีพที ซี ี จํากัด (2)

ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม

บริ ษทั ร่วมที ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อมและบริ ษทั ร่วมทางอ้อม :
บริษทั เอสเอสยูท ี จํากัด

ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม

บริ ษทั ร่วมที ถือหุ้นโดยบริ ษทั ร่วมทางอ้อม :
Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company

พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม

(1) กลุ่มบริษทั ไม่มอี ํานาจในการควบคุม เนืองจากมีตวั แทนเป็ นกรรมการเพียง 2 ท่าน จากจํานวน 4 ท่าน และเป็ นกรรมการผูม้ อี ํานาจร่วม
ลงนามผูกพันบริษทั เพียง 1 ท่าน จากจํานวน 2 ท่าน
(2) กลุ่มบริษทั ไม่มอี ํานาจในการควบคุม เนืองจากกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มบริษทั มีตวั แทน
เป็ นกรรมการผูม้ อี ํานาจเพียง 1 ใน 3 ของกรรมการทีมีอํานาจอนุ มตั ิ
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2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น (ต่อ)

2.2

หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ)
รายละเอียดการเปลียนแปลงทีมีสาระสําคัญของกลุ่มบริษทั มีดงั นี
บริษทั ฯ :

2.2.1

ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครังที 1/2564 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าซือหุน้
ของบริษทั อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“ETP”) เพิมเติมจากผูถ้ อื หุน้ เดิมจํานวน 153, ,000 หุน้ ในราคา
หุน้ ละ 3.69 บาท เป็ นจํานวนเงิน 566.60 ล้านบาท ภายหลังการซือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ ใน ETP เพิมจากเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 75 เป็ นสัดส่วนร้อยละ 81.40 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว ทังนีบริษทั ฯ ได้จา่ ยชําระและรับโอน
หุน้ แล้ว เมือวันที 7 มิถุนายน 2564
บริษทั ย่อยทางตรง : บริษทั อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) “ETP”

2.2.

สืบเนืองจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ ETP ครังที 4/2563 เมือวันที 15 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมตั ใิ ห้ EPVN
W1 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W1”) เข้าซือหุน้ ของ Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company
(“HLR”) จากผูถ้ อื หุน้ เดิม จํานวน 1.50 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.10 ล้านดงเวียดนาม มูลค่าตามสัญญา 4.80 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว เพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนใน Huong
Linh 4 Wind Power Joint Stock Company (“HL4”) โดย HLR ถือหุน้ ใน HL4 คิดเป็ นร้อยละ 99.80 ของทุนจดทะเบียน
ในบริษทั ดังกล่าว โดยวันทีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ในการเข้าซือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าว แบ่งออกเป็ น 5 ช่วงดังนี
1) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 1 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 1.50 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียน โดย EPVN W1 ได้จ่ายชําระและรับโอนหุน้
ของ HLR แล้วเมือวันที 22 มิถุนายน 2563
2) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับตามสัญญาระยะที 2 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 1.65 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 34.375 ของทุนจดทะเบียน โดย EPVN W1 ได้จ่ายชําระและรับโอน
หุน้ ของ HLR แล้วเมือวันที 8 กุมภาพันธ์ 2564
3) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับตามสัญญาระยะที 3 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 1.65 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.375 ของทุนจดทะเบียน
4) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับตามสัญญาระยะที 4 เสร็จสิน ผูซ้ อจะได้
ื
รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
5) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 5 เสร็จสิน ผูซ้ อจะได้
ื
รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุน
จดทะเบียน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 EPVN W1 ได้ปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 2 เสร็จสินแล้ว ภายหลังจากการ
จ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าว สัดส่วนการถือหุน้ ใน HLR คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 65.625 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว

2.2.3

สืบเนืองจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ ETP ครังที 6/2563 เมือวันที 10 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมตั ดิ งั นี

2.2.3.1 ให้ EPVN W2 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W2”) เข้าซือหุน้ ของ Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company
(“MN”) จากผูถ้ อื หุน้ เดิม จํานวน 2.50 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.01 ล้านดงเวียดนาม มูลค่าตามสัญญา 8.75 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว โดยวันทีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ในการ
เข้าซือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าว แบ่งออกเป็ น 5 ช่วงดังนี
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2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น (ต่อ)

2.2

หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ)
1) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 1 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 0.87 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย EPVN W2 ได้จา่ ยชําระและรับโอนหุน้ แล้ว
เมือวันที 27 สิงหาคม 2563
2) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 2 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 1.75 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน โดย EPVN W2 ได้จา่ ยชําระและรับโอนหุน้ แล้ว
เมือวันที 27 ตุลาคม 2563
3) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 3 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 2.63 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน โดย EPVN W2 ได้จา่ ยชําระและรับโอนหุน้ แล้ว
เมือวันที 28 มกราคม 2564
4) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับตามสัญญาระยะที 4 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 3.06 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน โดยในระหว่างงวด EPVN W2 ได้จ่ายชําระค่าหุน้
บางส่วนแล้วจํานวน 2.63 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และได้จ่ายชําระส่วนทีเหลือเมือวันที 12 เมษายน 2564 และได้รบั
โอนหุน้ ทังหมดแล้ว
5) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 5 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 0.44 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 EPVN W2 ได้ปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 4 เสร็จสินแล้ว ภายหลังจาก
การจ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าว สัดส่วนการถือหุน้ ใน MN คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 95 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว

2.2.3.2 ให้ EPVN W2 เข้าซือหุน้ ของ Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (“TN”) จากผูถ้ อื หุน้ เดิม
จํานวน 2.25 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.01 ล้านดงเวียดนาม มูลค่าตามสัญญา 7.88 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็ นสัดส่วนการ
ถือหุน้ ร้อยละ 89.90 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว โดยวันทีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ในการเข้าซือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าว
แบ่งออกเป็ น 5 ช่วงดังนี
1) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 1 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 0.79 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียน โดย EPVN W2 ได้จ่ายชําระและรับโอนหุน้ แล้ว
เมือวันที 27 สิงหาคม 2563
2) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 2 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 1.58 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียน โดย EPVN W2 ได้จา่ ยชําระและรับโอนหุน้ แล้ว
เมือวันที 27 ตุลาคม 2563
3) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 3 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 2.36 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 26.90 ของทุนจดทะเบียน โดย EPVN W2 ได้จา่ ยชําระและรับโอนหุน้
แล้ว เมือวันที 28 มกราคม 2564
4) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับตามสัญญาระยะที 4 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 2.76 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 31.50 ของทุนจดทะเบียน โดยในระหว่างงวด EPVN W2 ได้จ่ายชําระ
ค่าหุน้ บางส่วนแล้วจํานวน 2.36 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และได้จ่ายชําระส่วนทีเหลือเมือวันที 12 เมษายน 2564 และ
ได้รบั โอนหุน้ ทังหมดแล้ว
5) เมือปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 5 เสร็จสิน ผูซ้ อจะต้
ื องจ่ายเงินค่าหุน้ จํานวน 0.39 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และได้รบั หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.50 ของทุนจดทะเบียน
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2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น (ต่อ)

2.2

หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ)
ต่อมา EPVN W2 ได้เข้าซือหุน้ ของ TN เพิมเติมตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อข้อ 2.2.5.1 โดย EPVN W2 ได้จ่ายชําระและรับโอนหุน้ แล้ว เมือวันที 7 มิถุนายน 2564
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 EPVN W2 ได้ปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อบังคับของสัญญาระยะที 4 เสร็จสินแล้ว และการจ่าย
ชําระค่าหุน้ ทีซือเพิมเติมข้างต้น สัดส่วนการถือหุน้ ใน TN คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 95.40 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั
ดังกล่าว
การเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ข้างต้น ส่งผลให้เงินลงทุนในบริษทั ร่วมลดลง และทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิมขึน
ตามทีแสดงผลกระทบไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 13 และข้อ 14
ทังนี ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 2.2.2 และ 2.2.3 กลุ่มบริษทั ลงทุนใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ซึงอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเสร็จภายใน 12 เดือน กลุ่มบริษทั
ได้บนั ทึกมูลค่าของรายการซึงข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์ไว้ในบัญชี “เงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม”
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ซึงกลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการระบุและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทได้
ี มา

2.2.4

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ ETP ครังที 2/2564 เมือวันที 19 มีนาคม 2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้ ETP จัดตังบริษทั
อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชัน จํากัด (“E-COGEN”) เป็ นบริษทั ย่อย เพือรองรับการขยายธุรกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
สําหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่วม โดย ETP ถือหุน้ ใน E-COGEN จํานวน 9,997 หุน้ ราคาหุน้ ละ 100
บาท เป็ นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว ทังนี
ETP ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าวทังจํานวนแล้ว เมือวันที 28 เมษายน 2564

2.2.5

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ ETP ครังที 4/2564 เมือวันที 17 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตั ดิ งั นี

2.2.5.1 ให้ EPVN W2 เข้าซือหุน้ ของ TN เพิมเติมจากผูถ้ อื หุน้ เดิมจํานวน 0.25 ล้านหุน้ มูลค่าตามสัญญา 0.88 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว
2.2.5.2 ให้ ETP จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี จํากัด (“STCE”) จํานวน 78,447,598 หุน้ ให้แก่
E-COGEN ในราคาหุน้ ละ 17.25 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1,353.22 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว ทังนี E-COGEN ได้จ่ายชําระและรับโอนหุน้ แล้ว เมือวันที 19 พฤษภาคม 2564
2.2.5.3 ให้ ETP จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี โซลูชนั จํากัด (“APEX”) จํานวน 25,356,798 หุน้
ให้แก่ E-COGEN ในราคาหุน้ ละ 17.75 บาท เป็ นจํานวนเงิน 450.08 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว ทังนี E-COGEN ได้จ่ายชําระและรับโอนหุน้ แล้ว เมือวันที 19 พฤษภาคม 2564
2.2.5.4 ให้ ETP จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริษทั ทัศน์ศริ ิ จํากัด (“TSR”) จํานวน 6,199,998 หุน้ ให้แก่ E-COGEN ใน
ราคาหุน้ ละ 172.55 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1,069.81 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ในบริษทั ดังกล่าว ทังนี E-COGEN ได้จ่ายชําระและรับโอนหุน้ แล้ว เมือวันที 7 มิถุนายน 2564
2.2.5.5 ให้ E-COGEN เพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้ สามัญ จํานวน 9,990,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ น
จํานวนเงิน 999 ล้านบาท
2.2.5.6 ให้ ETP เข้าซือหุน้ เพิมทุนของ E-COGEN จํานวน 4, ,000 หุน้ และซือหุน้ เพิมเติมจากกรรมการจํานวน 3 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 459 ล้านบาท ภายหลังการซือหุน้ ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ใน E-COGEN
เปลียนแปลงจากเดิมร้อยละ 99.97 เป็ นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว
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หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ)

2.2.5.7 ให้ EP Group (HK) Company Limited (“EP-HK”) เข้าซือหุน้ เพิมทุนของ E-COGEN จํานวน 4, ,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงิน 490 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว
บริษทั ย่อยทางตรง : บริษทั ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด “EPPCO”
2.2.6

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ EPPCO ครังที 7/2564 เมือวันที 17 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้ EPPCO เข้า
ซือหุน้ เพิมทุนของ E-COGEN จํานวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงิน 50 ล้านบาท สัดส่วนการ
ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว
ทังนี E-COGEN ได้รบั ชําระค่าหุน้ เพิมทุนจาก ETP, EP-HK และ EPPCO ครบทังจํานวนแล้ว เมือวันที 19 พฤษภาคม
2564 และได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวันที 21 พฤษภาคม 2564

2.3

หลักการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล
บริษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลเพือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึงแสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตาม
วิธรี าคาทุน หักค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.

การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างงวด

3.

การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างงวด
ในระหว่างงวดปั จจุบนั กลุ่มบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปรั
ี บปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2563) และออกใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึงกลุม่ บริษทั ได้
เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นเพื
ึ อให้มเี นือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี กับ
ผูใ้ ช้มาตรฐานและการอธิบายให้ชดั เจนเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไม่
ี มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไร
ก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ ซึงประกอบด้วย
มาตรฐานดังต่อไปนี
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิมเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบตั ใิ นเรือง
ต่อไปนี
- การวัดมูลค่า ซึงรวมถึงปั จจัยทีต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จา่ ยในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
- เรืองกิจการทีเสนอรายงานอาจเป็ นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึงไม่
จําเป็ นต้องเป็ นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพย์และหนีสิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนีสินในงบการเงิน รวมทัง
ได้อธิบายให้ชดั เจนขึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ
ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
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.

การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างงวด (ต่อ)
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างงวด (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 1 เรือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 เรือง นโยบายการบัญชี
การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที 1 เรือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 เรือง นโยบาย
การบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงคํานิยามของ ”ความมีสาระสําคัญ” โดยให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนําความมีสาระสําคัญ
ไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึนในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 เรือง การรวมธุรกิจ
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 เรือง การรวมธุรกิจ ได้ให้คาํ นิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึงกําหนดให้
การได้มาซึงธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัยนําเข้าและกระบวนการทีสําคัญเป็ นอย่างน้อยซึงเมือนํามารวมกันมีสว่ นอย่าง
มีนยั สําคัญทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทังปรับปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัว
ของสินค้าและบริการทีให้กบั ลูกค้า และตัดเรืองการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป ซึงผลจากการปรับปรุง
ดังกล่าวทําให้การซือกิจการส่วนใหญ่เข้าข่ายเป็ นการซือสินทรัพย์มากขึน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7
เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7 เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน ปรับเปลียนข้อกําหนดการบัญชีป้องกันความเสียงโดยเฉพาะ
เพือบรรเทาผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากความไม่แน่นอนทีเกิดจากการปฏิรปู อัตราดอกเบียอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบีย
อ้างอิงทีกําหนดจากธุรกรรมการกูย้ มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี การปรับปรุงได้กาํ หนดให้กจิ การ
ให้ขอ้ มูลเพิมเติมเกียวกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสียงทีได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใดๆ นัน
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าว
ไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษทั

3.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทออกในระหว่
ี
างงวดแต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างงวดปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่หลายฉบับ
ซึงจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทเริ
ี มในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นเพื
ึ อให้มเี นือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกียวกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั หิ รือข้อยกเว้นชัวคราวให้กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน กลุ่มบริษทั ยังไม่ได้นํามาถือปฏิบตั ิ
ก่อนวันทีมีผลบังคับใช้
ฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษทั เชือว่าจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนีในปี ทนํี ามาตรฐานดังกล่าวมา
ถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธกี ารคํานวณเช่นเดียวกับทีใช้ในงบการเงิน สําหรับปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษทั จึงจัดทํางบการเงินสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 โดย
ถือปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชี เพือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในเรืองการไม่นําสถานการณ์ COVID-19
มาพิจารณาเกียวกับรายการดังนี
- เลือกทีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 เรือง
การด้อยค่าของสินทรัพย์
เนืองด้วยแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวสินสุดการมีผลบังคับใช้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทั ได้ประเมินผลกระทบดังกล่าว
ซึงไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน ดังนันกลุ่มบริษทั จึงไม่ปรับปรุงมูลค่าในปี 2564

5.

รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิ จการทีเกียวข้องกัน
บริษทั ฯ มีรายการบัญชีกบั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บุคคลและบริษทั ทีเกียวข้องกัน สินทรัพย์ หนีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย
ส่วนหนึงของบริษทั ฯ เกิดขึนจากรายการบัญชีกบั บริษทั ทีเกียวข้องกันดังกล่าว บริษทั เหล่านีเกียวข้องกันโดยการถือหุน้
และ/หรือ การเป็ นกรรมการร่วมกัน
บริษทั ทีเกียวข้องกันนอกเหนือจากบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ทีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลแบบย่อข้อ 2.2 ประกอบด้วย
บุคคลและบริษทั ทีเกียวข้องกัน

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

1

บริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2

Nissho Investment Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)

3

นายยุทธ ชินสุภคั กุล
นายภูมวิ ฒ
ั ก์ นันทวณิชย์
Mr. Tran Minh Tien

4
4
5

การดําเนินกิจการ
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการเช่าโครงป้ ายเพือติดตังโฆษณา
และเข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน
ผลิตและจําหน่ ายหนังสือพิมพ์
และสิงตีพมิ พ์
ให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
-

ประเทศ

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63

ไทย

-

-

ไทย

-

-

ญีปุ่ น

-

-

ไทย
ไทย
ฮ่องกง

-

-

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ กับบุคคลและบริษทั ทีเกียวข้องกัน ดังนี
1. เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน
2. เป็ นบริษทั ทีมีกรรมการร่วมกัน
3. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยทางอ้อมจนถึงวันที 26 ตุลาคม 2563 [Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.)]
4. เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
5. เป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยทางอ้อม
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5.

รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิ จการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)

5.1

รายการบัญชีทมีี สาระสําคัญทีเกิดขึนระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี

นโยบายการ
กําหนดราคา
บริษทั ย่อย
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบียรับ
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนทางการเงิน
บริษทั ย่อยทางอ้อม
รายได้ค่าเช่า
บริษทั ร่วมทางอ้อม
ดอกเบียรับ
บริษทั ทีเกียวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบียรับ
ต้นทุนขายและบริการ
กลับรายการค่าเผือผลขาดทุน
ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
หนีสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1
1
1
2
1
3

-

729,633.40
- 6,300,000.00
- 2,040,000.00
90,000.00
- 30,189,979.55 28,938,424.16
- 2,349,964.50 3,992,464.61
, .

1

-

-

-

-

-

-

- 13,336,485.72
- 12,464,005.35
187,175.88
-

187,175.88

.
.

1,928,203.20

5
5
4

13,336,485.72
12,464,005.35
170,591.60

-

-

2
1
3

138,000.00

,

,
,

1
1
1

138,000.00

.
1
4
1

นโยบายการ
กําหนดราคา
บริษทั ย่อย
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
รายได้อนื
ดอกเบียรับ
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนทางการเงิน

หน่วย : บาท
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563

,

,

.

.

-

-

หน่วย : บาท
สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
-

- 1,863,828.92
- 12,600,000.00
- 4,080,000.00
180,000.00
1,548.00
- 44,776,943.98 55,432,828.72
- 5,027,692.50 8,057,726.27
847,741.37
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5.

รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิ จการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)

5.1

รายการบัญชีทมีี สาระสําคัญทีเกิดขึนระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี (ต่อ)

นโยบายการ
กําหนดราคา
บริษทั ย่อยทางอ้อม
รายได้ค่าเช่า
บริษทั ร่วมทางอ้อม
ดอกเบียรับ
บริษทั ทีเกียวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบียรับ
ต้นทุนขายและบริการ
กลับรายการค่าเผือผลขาดทุน
ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
หนีสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1

หน่วย : บาท
สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
-

1
4
1
5
5
3 และ 4

-

14,876.71

,

64,860.00
, .
-

46,440.00
1,928,203.20

13,336,485.72
12,464,005.35
, .
-

,

,

.
-

-

-

46,440.00
-

- 13,336,485.72
- 12,464,005.35
187,175.88
-

187,175.88

,

.

276,000.00

.

-

-

นโยบายการกําหนดราคา
1. ตามอัตราทีตกลงร่วมกัน
2. ตามทีระบุในสัญญาเงินกู้ ร้อยละ 4.4 - 7.25 ต่อปี ในปี 2564 และร้อยละ 6 - 6.5 ต่อปี ในปี 2563
3. ตามทีระบุในตัวสัญญาใช้เงิน ร้อยละ 7 ต่อปี ในปี 2564 และร้อยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563
4. ตามทีระบุในตัวแลกเงินขายลด ร้อยละ 7 ต่อปี
5. ตามทีเกิดขึนจริง
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
กลุ่มบริษทั มีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลียงชีพ สวัสดิการอืน
ค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน โดยสรุปได้ดงั นี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
รวม

หน่วย : บาท
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
, , .
4,324,512.10
, , .
2,943,265.00
, .
411,000.57
, .
162,352.00
, , .
4,735,512.67
, , .
3,105,617.00
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5.

รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิ จการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)

5.1

รายการบัญชีทมีี สาระสําคัญทีเกิดขึนระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี (ต่อ)

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
รวม
5.2

หน่วย : บาท
สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
, , .
15,772,122.12
, , .
5,904,080.00
, .
798,963.14
, .
324,702.00
, , .
16,571,085.26
, , .
6,228,782.00

ยอดคงเหลือ ณ วันสินงวด ระหว่างกลุ่มบริษทั มีรายละเอียดดังนี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
ลูกหนี การค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเกียวข้องกัน
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน
สุทธิ
ลูกหนี หมุนเวียนอืน
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั ร่วมทางอ้อม
รวม
ลูกหนี ค่าทรัพย์สิน
บริษทั ย่อย
เจ้าหนี การค้า
บริษทั ย่อย
เจ้าหนี หมุนเวียนอืน
บริษทั ย่อย
บุคคลทีเกียวข้องกัน
รวม
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน
บริษทั ย่อยทางอ้อม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63

13,336,485.72

- ( ,
-

,

. )
-

,

,

.
-

3,936,293.46
13,336,485.72

,

,

- ( , , . )
.
3,936,293.46

,

,
,

.
.

177,493.14
177,493.14

283,516.43
283,516.43

-

-

-

-

39,824.63
39,824.63

401.11
401.11

875,160.00
875,160.00

2,684,992.00
2,684,992.00

-

-

63,000.00

63,000.00

,

,

.
-

,

,

.

61,737,646.82
21,000.00
61,758,646.82
,

,

.

5,116,699.78
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5.
.

รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิ จการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ยอดคงเหลือ ณ วันสินงวด ระหว่างกลุ่มบริษทั มีรายละเอียดดังนี (ต่อ)
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสันแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน
รายการเคลือนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี

บริษทั ร่วมทางอ้อม
บริษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

บริษทั ย่อย

1 ม.ค. 64
, , .
,

,

.

1 ม.ค. 64
958,473,058.34

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
รายการเคลือนไหวระหว่างงวด
เพิมขึน
(ลดลง)
( , , . )
25,000,000.00
( , , . )
25,000,000.00
(608,770,922.73)

30 มิ.ย. 64
500,000.00
500,000.00

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลือนไหวระหว่างงวด
เพิมขึน
(ลดลง)
30 มิ.ย. 64
, , , .
(1,640,507,196.51) 1,514,804,620.41

บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อยจํานวน 2 แห่ง โดยทําสัญญากูย้ มื ไม่มหี ลักประกัน ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี คิดอัตราดอกเบียร้อยละ 4.4 - 7.25 ต่อปี
บริษทั ร่วมทางอ้อม
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการให้กยู้ มื แก่บริษทั ร่วมทางอ้อมแห่งหนึง โดยทําสัญญากูย้ มื ไม่มหี ลักประกัน ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี คิดอัตราดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปี
บริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีเกียวข้องกันแห่งหนึง ในรูปตัวแลกเงินขายลด คิดอัตราดอกเบีย
ร้อยละ 7 ต่อปี ซึงได้รบั ชําระตัวแลกเงินขายลดดังกล่าวแล้ว เมือวันที 1 มิถุนายน 2564
ตัวแลกเงิ นขายลด - บริษทั ทีเกียวข้องกัน
บริษทั ย่อยทางตรงแห่งหนึง ได้ออกตัวแลกเงินขายลด (Bill of Exchange : BE) ให้แก่บริษทั ทีเกียวข้องกันแห่งหนึง
จํานวน 2 ฉบับ มูลค่าทีตราไว้ 50 ล้านบาท และ 84 ล้านบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบียร้อยละ 7 ต่อปี ซึงได้จ่ายชําระ
ตัวแลกเงินขายลดดังกล่าวแล้ว เมือวันที 1 เมษายน 2564 และวันที 1 มิถุนายน 2564 ตามลําดับ
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5.
.

รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิ จการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ยอดคงเหลือ ณ วันสินงวด ระหว่างกลุ่มบริษทั มีรายละเอียดดังนี (ต่อ)
เงิ นกู้ยืมระยะสันจากบุคคลและบริษทั ทีเกียวข้องกัน
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและบริษทั ทีเกียวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี

-

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
รายการเคลือนไหวระหว่างงวด
เพิมขึน
(ลดลง)
84,000,000.00
( ,000,000.00)
140,644,364.29
( , , . )
224,644,364.29
(151,500,000.00)

-

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลือนไหวระหว่างงวด
เพิมขึน
(ลดลง)
87,500,000.00
25,500,000.00

1 ม.ค. 64
บริษทั ทีเกียวข้องกัน
กรรมการ
รวม

1 ม.ค. 64
กรรมการ

30 มิ.ย. 64
73,144,364.29
73,144,364.29

30 มิ.ย. 64
62,000,000.00

บริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการกูย้ มื จากบริษทั ทีเกียวข้องกันแห่งหนึง ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ครบกําหนดเมือทวงถาม
คิดอัตราดอกเบียร้อยละ 7 ต่อปี
กรรมการ
เงินกูย้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการกูย้ มื จากกรรมการ ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ครบกําหนดเมือทวงถาม ไม่มหี ลักประกัน
และไม่มกี ารคิดดอกเบียระหว่างกัน
.3
5.3.1

อืนๆ
กลุ่มบริษทั มีการคําประกันวงเงินสินเชือทีมีกบั สถาบันการเงินระหว่างกัน ดังต่อไปนี

บริษทั ฯ คําประกันวงเงินสินเชือให้บริษทั ย่อยทางตรง
บริษทั ฯ คําประกันวงเงินสินเชือให้บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั ย่อยทางตรง และบริษทั ย่อยทางอ้อม
คําประกันวงเงินสินเชือให้บริษทั ย่อยทางตรง
5.3.2

หน่วย : ล้านเยน
30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63
345.00
-

-

หน่วย : ล้านบาท
30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63
.
638.84
592.50
592.50
,

.

-

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึงให้บริษทั ย่อยทางตรงแห่งหนึง
ใช้วงเงินการออกหนังสือคําประกันประเภท Standby Letter of Credit จํานวน 27.93 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่งหนึง
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.

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
, , .
1,409,647.19
870,876,718.67
, , .
1,141,707.00

เงินสด
เงินฝากระหว่างทาง *
เช็ครับทีถึงกําหนด
เงินฝากธนาคาร
- บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย์
- บัญชีฝากประจํา 3 เดือน
รวม

,
,
,

,
,
,
,

.
.
.
.

73,683,231.33
2,511,315.98
53,067.51
949,675,687.68

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
, .
, .
169,738.59
936,006.96
1,125,745.55

,

,
,

.
.
-

,

,

.

* เป็ นเงินฝากกับสถาบันการเงินแห่งหนึงในรูปเงินตราต่างประเทศจํานวน 29.16 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
7.

เงิ นฝากธนาคารทีติ ดภาระคําประกัน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน ประกอบด้วย

ประเภทเงินฝาก
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

เพือคําประกัน
วงเงินสินเชือของบริษทั ย่อยทางตรง
วงเงินสินเชือของบริษทั ย่อยทางตรง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจํา 3 - 6 เดือน หนังสือคําประกันของบริษทั ร่วมทางอ้อม
เงินฝากประจํา 12 เดือน หนังสือคําประกันของบริษทั ย่อยทางอ้อม
รวม

อัตราดอกเบียร้อยละ (ต่อปี )
30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63
0.05

-

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
,
,

0.1 - 1
0.15 - 0.3

0.15 - 1
0.2 - 0.9

.
.
.

-

89,535,589.04
726,000.00
, , .

89,459,964.20
726,000.00
90,185,964.20
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8.

ลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน - สุทธิ
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีการค้า - บริษทั ย่อย
- บริษทั ทีเกียวข้องกัน
- บริษทั อืน
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมลูกหนีการค้า - สุทธิ
ลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีอืน - บริษทั ย่อย
- บริษทั ย่อยทางอ้อม
- บริษทั อืน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย - บริษทั ย่อย
- บริษทั ร่วมทางอ้อม
- บุคคลและบริษทั อืน
ดอกเบียค้างรับ - บริษทั ย่อย
- บริษทั ร่วมทางอ้อม
- บริษทั อืน
รวมลูกหนีหมุนเวียนอืน
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63

305,893,200.39
(109,299,542.43)
196,593,657.96

13,336,485.72
232,483,180.06
( , , . )
123,061,341.20

4,494,000.00
38,048,211.96
( , , . )
, , .

628,907.94
11,567,397.73
135,000.00
90,243,006.82
42,493.14
43,427.20
102,660,232.83
299,253,890.79

3,186,235.74
1,208,558.74
25,329,937.36
283,516.43
39,610.16
30,047,858.43
153,109,199.63

1,300,000.00
21,000.00
627,440.15
1,659,295.50
1,048,840.00
25,590,900.57
30,247,476.22
44,866,207.45

3,936,293.46
13,336,485.72
46,172,804.22
(42,534,948.10)
20,910,635.30
,

, .
21,000.00
284,530.16
125,694.00
40,013,592.82
62,043,176.98
82,953,812.28

ลูกหนีการค้าแยกตามอายุหนีทีค้างชําระหนีได้ดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
บริษทั ทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีทีอยู่ในกําหนดชําระ
ลูกหนีทีเกินกําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63

-

-

4,494,000.00

3,936,293.46

-

13,336,485.72
13,336,485.72

4,494,000.00

13,336,485.72
17,272,779.18

-

(13,336,485.72)
-

- (13,336,485.72)
4,494,000.00
3,936,293.46
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8.

ลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน - สุทธิ (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
บริษทั อืน
ลูกหนีทีอยูใ่ นกําหนดชําระ
ลูกหนีทีเกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63

121,762,564.86

104,772,855.61

495,399.58

2,857,390.32

78,717,002.54
2,724,264.93
1,429,552.63
101,259,815.43
305,893,200.39

13,579,094.73
7,996,201.47
43,158,812.67
62,976,215.58
232,483,180.06

64,628.00
52,340.00
259,175.00
37,176,669.38
38,048,211.96

1,155,142.12
6,164,039.00
4,357,842.50
31,638,390.28
46,172,804.22

(109,299,542.43)
196,593,657.96

(109,421,838.86) (27,923,480.73) (29,198,462.38)
123,061,341.20
, , .
16,974,341.84

รายการเคลือนไหวของการตังสํารองค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน มีรายละเอียดดังนี
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
บวก ตังเพิมในระหว่างงวด/ปี
หัก กลับรายการในระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
, , .
57,547,201.62
, , .
34,464,346.80
1,152,685.22
70,745,242.39
- 13,525,071.31
(14,611,467.37)
(5,534,119.43) ( , , . ) (5,454,470.01)
109,299,542.43
, , .
, , .
42,534,948.10

ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครังที 3/2564 เมือวันที 31 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ตัดลูกหนี
การค้าบริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“MMG”) (สุทธิจากภาษีขายไม่ถงึ กําหนดชําระ) เป็ นหนีสูญ
จํานวน 12.46 ล้านบาท และโอนกลับค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจํานวน 13.34 ล้านบาท โดยรับรู้
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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.

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
(, , . ) (, , . )
, , .
, , .

สินค้าสําเร็จรูป
งานระหว่างทํา
วัตถุดบิ
วัสดุสนเปลื
ิ อง
อะไหล่
วัตถุดบิ ระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

รายการเคลือนไหวของการตังสํารองค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ มีรายละเอียด ดังนี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
3,887,033.90
6,234,000.32
(579,128.84) ( , , . )
, , .
3,887,033.90

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
หัก กลับรายการในระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี
10.

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

ลูกหนีกรมสรรพากร
เงินมัดจําและเงินประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้า *
อืนๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
, , .
54,857,220.55
, , .
165,982,520.06
, , .
3,382,524.24
4,628,544.25
, , .
225,468,284.86

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
- 150,000,000.00
117,891.92
, .
117,891.92 150,110,860.95

* เงินจ่ายล่วงหน้าเกิดจากการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาโครงการพลังงานไฟฟ้ าหมุนเวียนในประเทศเวียดนามของบริษทั
ย่อยทางอ้อมแห่งหนึงในประเทศฮ่องกงให้กบั Triple P Investment Limited (“TPI”) ตามสัญญาบริการจัดหาโครงการ
ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 32.3
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11.

สิ นทรัพย์ของกลุ่มทีจะจําหน่ ายทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนิ นงานทียกเลิ ก
กลุ่มบริษทั ได้จดั ประเภทสินทรัพย์ทผูี กพันกับแผนการจําหน่ายส่วนงานผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ
เป็ น “สินทรัพย์ของกลุ่มทีจะจําหน่ายทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงานทียกเลิก” และได้จดั ประเภทผลการ
ดําเนินงานของส่วนงานทียกเลิกทีเกิดจากการจําหน่ายส่วนงานผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ตามที
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 32.2 โดยมีรายละเอียดดังนี

.

สินทรัพย์ของกลุ่มทีจะจําหน่ายทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงานทียกเลิก
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
, , .
, , .
, , .

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
รวม
สินทรัพย์ทถืี อไว้เพือขายแสดงด้วยมูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั คืน
11.2

รายละเอียดของผลการดําเนินงานของส่วนการดําเนินงานทียกเลิกของกลุ่มของสินทรัพย์ทจะจํ
ี าหน่ายและทีจัดประเภท
ไว้เพือขายมีดงั นี

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ
ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนสุทธิสาํ หรับงวด

11.

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
3,450.88
2,721,528.20
( ,181. )
(3,947,084.31)
( ,645. )
(352,742.84)
(6,834,738.50)
(428,563.03)
( , . )
(42,149,891.21)
( ,706. )
(29,736,846.08)
(465,035.49)
(352,742.84)
(79,947,031.90)
(428,563.03)

ผลสะสมของรายได้หรือค่าใช้จ่ายทีรับรูใ้ นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนทีเกียวข้องกับสินทรัพย์ของกลุ่มทีจะจําหน่ายและ
ทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงานทียกเลิก
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
กําไร (ขาดทุน) จากการ
แปลงค่างบการเงิน

125,064.65

(10,850,688.85)

3,113,190.19

11,034,058.13
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12.

เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ประกอบด้วย

ทุนชําระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
30 มิ.ย. 64 / 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63
บริษทั อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
1,200.00
81.40
75.00
99.99
บริษทั ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
500.00
99.99
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลรับสําหรับงวดหกเดือน
เงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน
สินสุดวันที 30 มิถุนายน
30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63
ปี 2564
ปี 2563
1,616.56
1,049.96
482.25
482.25
2,098.81
1,532.21
-

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยสําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 มีดงั นี

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564
บวก ซือเงินลงทุนเพิม *
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,532,209,650.71
566,599,500.00
2,098,809,150.71

* ดูหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 2.2.1 ประกอบ
การซือเงินลงทุนในบริษทั อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) เพิมเติมในไตรมาส 2 ปี 2564 ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนัน ส่วนเกินของเงินลงทุนจากการ
ซือเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเพิมเติมในราคาทีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษทั ย่อย ณ วันทีซือ แสดงในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
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1.

เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไร สําหรับงวดหกเดือน
สินสุดวันที 30 มิถุนายน
ทุนชําระแล้ว
ทุนชําระแล้ว (ล้านบาท)
(ล้านดงเวียดนาม)
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
30 มิ.ย. 64 / 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 / 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63

ถือโดยบริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั แทค เอ็นเนอยี จํากัด
1,990.00
Huong Linh Reproduce Energy
Development Joint Stock Company
Chu Prong Gia Lai Wind Electricity
Joint Stock Company
Chu Prong Gia Lai Wind Power
Joint Stock Company
ถือโดยบริษทั ย่อยทางตรงและบริษทั ร่วมทางอ้อม
บริษทั พีพที ซี ี จํากัด
1,484.00
ถือโดยบริษทั ย่อยทางอ้อมและบริษทั ร่วมทางอ้อม
บริษทั เอสเอสยูที จํากัด
2,919.00
ถือโดยบริษทั ร่วมทางอ้อม
Huong Linh 4 Wind Power
Joint Stock Company
รวม

เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63

-

52.40

52.40

2,250.38

2,142.50

150,000.00

-

31.25

-

46.04

25,000.00

-

30.00

-

25,000.00

-

27.00

-

50.70

-

144,000.00

กําไรหรือขาดทุน
กําไรเบ็ดเสร็จอืน
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563
.

63.75

28.31

36.44

-

-

-

-

81.40

-

-

-

-

-

73.26

-

-

-

-

50.70

709.42

659.60

.

33.66

14.67

13.39

40.96

40.96

1,286.16

1,231.02

.

26.73

12.05

22.78

-

31.19

4,245.96

4,233.82

160.72

124.14

55.03

72.61
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13.

เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมสําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
4,233,823,530.31
(203,614,535.63)
160,720,147.13
55,029,781.19
4,245,958,923.00

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564
ลดลงจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุน *
ส่วนแบ่งกําไร
ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอืน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
* ดูหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 2.2.2 และ 2.2.3 ประกอบ
14.

ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
รายการเปลียนแปลงของบัญชีทดิี น อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564
สรุปได้ดงั นี
หน่วย : บาท

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564
ซือเพิมระหว่างงวดทีราคาทุน
เพิมขึนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุน *
โอนออกเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวดทีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันทีขายและตัดจําหน่าย
ค่าเสือมราคาสําหรับงวด
ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าระหว่างงวด
โอนกลับค่าเผือการด้อยค่าระหว่างงวด
จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทจะจํ
ี าหน่าย
ทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงานทียกเลิก
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม
1,545,814,434.19
1,945,945,124.87
, , .
(209,656,656.39)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
100,670,994.55
2,428,913.26
-

(98,283,593.47)
(38,566,273.10)
( , , . )
127,262.50

(315,502.88)
(890,104.86)
127,262.50

( , , . )
, , , .

,

,

.

* ดูหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 2.2.2 และ 2.2.3 ประกอบ
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1.

สัญญาเช่า

1 .1

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ
รายการเปลียนแปลงของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 สรุปได้ดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564
32,328,025.68
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
(, , . )
ค่าเสือมราคาสําหรับงวด
(604,260.00)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
, , .

1 .2

หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

จํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบียตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
37,115,909.00
, , .
(12,128,299.89)
(13,951,272.43)
24,987,609.11
31,905,140.38
(1,435,929.89)
(1,164,017.73)
23,551,679.22
30,741,122.65

รายการเปลียนแปลงของหนีสินตามสัญญาเช่า สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 สรุปได้ดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 256
31,905,140.38
บวก หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนระหว่างงวด
, , .
หัก ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชีเพิมขึนระหว่างงวด
( , . )
จ่ายชําระระหว่างงวด
(498,658.98)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
(8,893,565. )
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
24,987,609.11
จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายสําหรับระยะเวลาแต่ละช่วง สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 สรุปได้ดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํา ทีต้องจ่ายทังสินตามสัญญาเช่า
สุทธิจากดอกเบียตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชีเป็ นดังนี
ไม่เกิน 1 ปี
1,435,929.89
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5,383,202.22
เกิน 5 ปี
18,168,477.00
รวม
24,987,609.11
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15.

สัญญาเช่า (ต่อ)

15.2

หนีสินตามสัญญาเช่า (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่าทีรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุน สรุปได้ดงั นี

ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าซือ
สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํา

ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าซือ
สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํา
16.

หน่วย : บาท
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
302,130.00
594,720.00
314,971.54
640,344.00
57,000.00

57,000.00

33,000.00

,

.

หน่วย : บาท
สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
, .
1,086,052.00
612,013.02
1,222,529.00
114,000.00

114,000.00

66,000.00

66,

.

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
รายการเปลียนแปลงของบัญชีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 สรุปได้ดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564
158,244,809.99
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวดทีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันทีขายและตัดจําหน่าย
(102,679,829.57)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(1,341,495.93)
ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าระหว่างงวด
(17,670,019.08)
จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทจะจํ
ี าหน่ายทีจัดประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงานทียกเลิก
( , , . )
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
830,221.07
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17.

สิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี

17.1

สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 46,949,438.71 48,729,906.30
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(44,747,647.74) (46,427,964.96)
สุทธิ
2,201,790.97
2,301,941.34

17.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
, , .
6,173,794.20
, , .
6,173,794.20

รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเกิ
ี ดขึนในระหว่างงวด มีดงั นี

ณ วันที
1 ม.ค. 64
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)
รายได้สาํ หรับงวดใน
กําไรหรือขาดทุน

ณ วันที
30 มิ.ย. 64

15,374,893.81
777,406.79
11,223.00
, .
, , .
, , .
23,704,597.24
48,729,906.30

(320,257.55)
(115,825.77)
(3,896.00)
112,980.40
(1,031,119.47)
(590,477.20)
(1,780,467.59)

15,054,636.26
661,581.02
7,327.00
275,816.20
3,428,389.96
3,648,963.03
23,704,597.24
46,949,438.71

(46,427,964.96)
2,301,941.34

1,680,317.22
(100,150.37)

(44,747,647.74)
2,201,790.97

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
1 ม.ค. 64
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
รวม

11,223.00
78,083.67
1,852,463.50
, , .
6,173,794.20

บันทึกเป็ น (รายจ่าย)
รายได้สาํ หรับงวดใน
กําไรหรือขาดทุน
(3,896.00)
(29,679.44)
(672,947.79)
(902,577.68)
(1,609,100.91)

ณ วันที
30 มิ.ย. 64
7,327.00
48,404.23
1,179,515.71
3,329,446.35
, , .
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17.

สิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

17.3

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทรัี บรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
หน่วย : บาท
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีเกียวข้องกับผลแตกต่างชัวคราว
รับรูเ้ มือเริมแรกและทีกลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

19,885,363.40

15,029,570.48

(383,419.74)
19,501,943.66

5,849,852.67
20,879,423.15

-

,
,

.
.

2,707,941.67

(30,267.98)
2,677,673.69

หน่วย : บาท
สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีเกียวข้องกับผลแตกต่างชัวคราว
รับรูเ้ มือเริมแรกและทีกลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
18.

37,295,339.72

33,217,851.17

-

7,259,260.37

100,150.37
37,395,490.09

(2,063,483.35)
31,154,367.82

1,609,100.91
, , .

(426,990.15)
6,832,270.22

เงิ นกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

เจ้าหนีทรัสต์รซี ที อืน
ตัวสัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
127,186,446.12
72,827,465.29
1,984,000,000.00
2,111,186,446.12
72,827,465.29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
4,739,075.98
24,000,000.00
24,000,000.00
4,739,075.98
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.

เงิ นกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 อัตราดอกเบียเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
1. เจ้าหนีทรัสต์รซี ที อืน อัตราดอกเบียร้อยละ 2.17 - 3.15 ต่อปี และ 2.17 - 4.75 ต่อปี ตามลําดับ
2. ตัวสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบียร้อยละ 2. - 5.47 ต่อปี และ 2.2 - 2.6 ต่อปี ตามลําดับ
หลักทรัพย์ทนํี าไปคําประกันการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงิน ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 มีดงั ต่อไปนี
1. กรรมการของบริษทั ย่อยทางตรง เข้าคําประกันเต็มวงเงิน
2. บริษทั ย่อยทางตรง และบริษทั ย่อยทางอ้อม เข้าคําประกันเต็มวงเงิน
3. จํานําหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยทางอ้อม
4. จํานองทีดิน เครืองจักร และอุปกรณ์บางส่วน และอาคารทังหมดของกลุ่มบริษทั
และกลุ่มบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ ทีระบุไว้ในสัญญา

19.

ตัวแลกเงิ นขายลด
บริษทั ฯ ได้ออกตัวแลกเงินขายลด (Bill of Exchange : BE) ให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึง ในวงเงินไม่เกิน 1,000
ล้านบาท ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 มีตวแลกเงิ
ั
นขายลด จํานวน 2 ฉบับ รวมมูลค่าทีตราไว้จาํ นวน 90 ล้านบาท
อัตราดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปี

20.

เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า - บริษทั ย่อย
- บริษทั อืน
รวมเจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีหมุนเวียนอืน
เจ้าหนีอืน - บริษทั ย่อย
- บุคคลทีเกียวข้องกัน
- บุคคลและบริษทั อืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รบั ล่วงหน้า
ดอกเบียค้างจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
รวมเจ้าหนีการค้า
และเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63

42,539,724.32
42,539,724.32

30,005,466.98
30,005,466.98

2,179,338.02
621,481.33
2,800,819.35

5,116,699.78
645,536.54
5,762,236.32

-

-

, .
184,054,509.17
, , .
, , .
10,429,897.47
, , .
211,435,894.28

.
,514,461.
, , .
, .
13,320,427.79
955,215.84
130,631,099.50

875,160.00
1,551,562.52
1,815,706.38
21,579.63
, , .
5,848,247.13

2,684,992.00
2,772,509.83
1,986,939.83
2,603,221.81
910,215.84
10,957,879.31

253,975,618.60

160,636,566.48

8,649,066.48

16,720,115.63

หน้า 36 จาก 54

21.

เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 มีดงั นี
หน่วย : บาท

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564
บวก กูเ้ พิมระหว่างงวด
หัก จ่ายชําระคืนระหว่างงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
หัก ส่วนทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ
22.

งบการเงินรวม
466,699,146.31
11,900,000.00
(55,807,354.19)
422,791,792.12
(108,015,950.98)
314,775,841.14

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
343,817,480.71
(35,340,000.00)
308,477,480.71
(70,680,000.00)
237,797,480.71

หุ้นกู้
เมือวันที 1 เมษายน 2564 บริษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ าํ นวน 2 ชุด จํานวนรวม 1.50 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วย
ทีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็ นมูลค่า 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี
ชนิดหุน้ กู้
หุน้ กูค้ รังที 1/2564 ชุดที 1
หุน้ กูค้ รังที 1/2564 ชุดที 2
รวม

มูลค่า
(ล้านบาท)
730.00
770.00
1,500.00

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละ)
5.5
5.6

วันครบกําหนด
1 เมษายน 2566
1 ตุลาคม 256

รายการเคลือนไหวของหุน้ กู้ สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 มีดงั นี
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก ออกและเสนอขายระหว่างงวด
หัก ไถ่ถอนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
หัก ส่วนทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ

งบการเงินรวม
2,546,161,574.88
1,485,194,798.16
(, , , . )
2,830,456,373.04
3,808,677.70
(500,000,000.00)
2,334,265,050.74

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
704,100,000.00
1,485,194,798.16
(704,100,000.00)
1,485,194,798.16
1,650,267.59
1,486,845,065.75
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23.

ประมาณการหนี สิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที
30 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564
ต้นทุนบริการในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
หัก ส่วนทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ
24.

งบการเงินรวม
52,483,928.75
1,894,141.78
347,200.75
(5,195,300.67)
49,529,970.61
(1,537,248.18)
47,992,722.43

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
9,262,317.51
198,277.06
26,317.65
(3,589,333.67)
5,897,578.55
(943,878.74)
4,953,699.81

ค่าเผือหนี สิ นจากภาระคําประกัน
ในระหว่างปี 2546 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีมติให้บนั ทึกประมาณการหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการคําประกัน ตัวสัญญา
ใช้เงินทีออกโดยบริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“MMG”) จํานวน 200 ล้านบาท ต่อสถาบันการเงิน
แห่งหนึง โดยบริษทั ฯ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทังจํานวน เนืองจาก MMG ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามแผนฟื นฟูกจิ การในขณะนัน
ได้ ต่อมา MMG ได้ปฏิบตั ติ ามแผนฟื นฟูกจิ การครังที 2 ทีได้ผ่านความเห็นชอบจากศาลแล้วเมือวันที 17 กุมภาพันธ์
2547 และเมือวันที 28 มิถุนายน 2550 ศาลมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแก้ไขแผนฟื นฟูกจิ การของ MMG
ในระหว่างปี 2548 MMG ได้ชาํ ระคืนเจ้าหนีบางส่วนโดยการให้เจ้าหนีแปลงหนีเป็ นหุน้ สามัญและให้เจ้าหนีแปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ ซึงนายทะเบียนหุน้ สามัญของ MMG ได้มอบหุน้ สามัญของบริษทั ดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี
แล้ว ตามแผนฟื นฟูกจิ การครัง 2 ตามทีกล่าวข้างต้น ทําให้บริษทั ดังกล่าวมีหนีสินในส่วนทีบริษทั ฯ คําประกันคงเหลือ
เป็ นจํานวนเงิน 46.21 ล้านบาท ทังนีบริษทั ฯ ไม่มกี ารคิดค่าธรรมเนียมการคําประกันกับ MMG
เมือวันที 18 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งแผนกคดีลม้ ละลายได้มคี าํ สังพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด MMG ตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย ทังนี ภาระหนีสินในส่วนทีบริษทั ฯ คําประกันยังคงมีอยู่เช่นเดิมตามแผนฟื นฟูกจิ การของบริษทั ฯ ซึงกําหนด
แนวทางในการชําระหนีโดยแปลงหนีเป็ นหุน้ สามัญในราคาหุน้ ละ 4 บาท ในขณะนัน ทังนีปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการ
ลดทุน - หุน้ สามัญ อัตรา 3 ต่อ 1 คงเหลือมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
เมือวันที 16 ธันวาคม 2553 ศาลแพ่งแผนกคดีลม้ ละลายได้มคี าํ พิพากษาให้ MMG เป็ นบุคคลล้มละลายตามรายงาน
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จากมติการประชุมเจ้าหนีครังแรก
เมือวันที 4 สิงหาคม 2564 ทีปรึกษาทางกฏหมายของบริษทั ฯ ได้ให้ความเห็นเกียวกับค่าเผือหนีสินจากภาระคําประกัน
ข้างต้น โดยให้ขอ้ สรุปว่าสัญญาคําประกันมีอายุความ 10 ปี นับตังแต่สถาบันการเงินเริมมีสทิ ธิทจะเรี
ี ยกร้องบังคับให้
บริษทั ฯ ทําการชําระหนีตามสัญญาคําประกัน กล่าวคือตังแต่วนั ทีศาลได้มคี าํ พิพากษาให้ MMG ล้มละลายในวันที 16
ธันวาคม 2553 เป็ นต้นมา ดังนันอายุความสําหรับสัญญาคําประกันของบริษทั ฯ จึงครบระยะเวลา 10 ปี ในวันที 15
ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ จึงมีสทิ ธิทจะปฏิ
ี
เสธการชําระหนีตามสัญญาคําประกันต่อสถาบันการเงินได้ ด้วยเหตุทสิี ทธิ
เรียกร้องตามสัญญาคําประกันดังกล่าวได้ขาดอายุความแล้ว
จากความเห็นของทีปรึกษาทางกฎหมายข้างต้น ในไตรมาสที 2 ปี 2564 บริษทั ฯ จึงบันทึกกลับรายการค่าเผือหนีสิน
จากภาระคําประกันจํานวน 46.21 ล้านบาท และแสดงเป็ นรายได้อนในงบกํ
ื
าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ทุนเรือนหุ้น
ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 เมือวันที 19 เมษายน 2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดําเนินการดังนี

25.1

ให้บริษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 646,511,589 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนทีเหลือจาก
การรองรับการใช้สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครังที 3 (“EP-W3”) จํานวน 93,569,589 หุน้
และจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํานวน 552,942,000 หุน้

25.2

ให้บริษทั ฯ เพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํานวน 559,504,200 หุน้ มูลค่าทีตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right offering : RO) จํานวน 279,752,100 หุน้
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป (Public offering : PO) จํานวน 186,501,400 หุน้ และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private placement : PP) จํานวน 93,250,700 หุน้

26.

เงิ นปันผลจ่าย
เงินปั นผลทีประกาศจ่ายในระหว่างงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงั นี

เงินปั นผล

เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้ )

อนุมตั โิ ดย

ปี 2564
เงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
ตังแต่เดือน มกราคม ถึง
เมือวันที 19 เมษายน 2564
ธันวาคม 2563
ปี 2563
เงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 256
ตังแต่เดือน มกราคม ถึง
เมือวันที 20 เมษายน 2563
ธันวาคม 256

27.

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

วันทีจ่าย
เงินปั นผล

0.25

233.13 14 พ.ค. 2564

0.20

184.31 15 พ.ค. 2563

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพืนฐานสําหรับงวด คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสาํ หรับงวดทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญทีถือโดยบุคคลภายนอก
ทีออกในระหว่างงวด โดยแสดงการคํานวณดังนี
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั (ขันพืนฐาน) (บาท)
จากการดําเนินงานต่อเนือง
จากการดําเนินงานทียกเลิก
รวมกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

40,115,128.71
(465,035.49)

121,913,898.14
(352,742.84)

49,231,450.04
-

10,900,531.99
-

39,650,093.22

121,561,155.30

49,231,450.04

10,900,531.99
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กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563

จํานวนหุน้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้ว (หุน้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้ )
จากการดําเนินงานต่อเนือง
จากการดําเนินงานทียกเลิก
รวมกําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

932,507,097

921,572,840

932,507,097

921,572,840

0.04
0.04

0.13
0.13

0.05
0.05

0.01
0.01

สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั (ขันพืนฐาน) (บาท)
จากการดําเนินงานต่อเนือง
จากการดําเนินงานทียกเลิก
รวมกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
จํานวนหุน้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้ว (หุน้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้ )
จากการดําเนินงานต่อเนือง
จากการดําเนินงานทียกเลิก
รวมกําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
28.

124,504,147.96
(79,947,031.90)

132,883,228.87
(428,563.03)

54,084,327.98
-

23,445,539.84
-

132,454,665.84

54,084,327.98

23,445,539.84

932,507,097

921,572,840

932,507,097

921,572,840

.
(0.09)
.

0.14
0.14

0.06
0.06

0.03
0.03

,

,

.

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานดําเนิ นงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทั ทีผูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสมําเสมอ เพือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผล
การดําเนินงานของส่วนงาน ทังนี ผูม้ อี าํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ คณะกรรมการของบริษทั ฯ
กลุ่มบริษทั นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานเป็ นรูปแบบหลักในการรายงาน ส่วนงานดําเนินงาน
พิจารณาจากระบบการบริหารจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในทีได้รายงานต่อผูม้ อี าํ นาจการตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน
สินทรัพย์ รายได้จากส่วนงานเป็ นรายการทีเกียวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือทีสามารถปั นส่วนให้กบั ส่วนงานได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ส่วนงานธุรกิจ :
ส่วนงาน 1 : รับจ้างพิมพ์
ส่วนงาน 2 : เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน
ส่วนงาน 3 : ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ส่วนงาน 4 : ให้บริการติดตังระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
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ข้อมูลเกียวกับส่วนงานดําเนิ นงาน (ต่อ)
ส่วนงานภูมศิ าสตร์ :
ในการนําเสนอการจําแนกส่วนงานภูมศิ าสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมศิ าสตร์โดยกําหนดจากสถานทีตังของ
กลุ่มบริษทั
กลุ่มบริษทั ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีสว่ นงานทีสําคัญ ดังนี
ส่วนงาน
ประเทศไทย

ขอบเขตการดําเนินงานหลัก
รับจ้างพิมพ์ ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้บริการติดตังระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา บํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า และเข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน
ประเทศญีปุ่น
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน
ประเทศเวียดนาม ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม และเข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน
ประเทศฮ่องกง
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน
28.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี

รายได้จากการขายและบริการ
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อนๆ
ื
ดอกเบียรับ
กลับรายการค่าเผือหนีสินจาก
ภาระคําประกัน
อืนๆ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ
ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ของกลุม่ ทีจะจําหน่ายทีจัด
ประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงาน
ทียกเลิก
ค่าใช้จ่าย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
กําไรของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริษทั ใหญ่

ส่วนงาน 1
,

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564
ตัดรายการ
ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
7,680
9,360
4,779 (11,611)

รวม
170,916

42,375

7,606

6,478

3,433

(12,801)

47,091

94

73,749

30

57

(73,654)

276

46,214

-

-

)

(18,820)
(432)

182,242
(635)
(141)

(3,365)
(197)

(83)
-

,
7,089
-

46,214
,
,
(15,814)
(770)

(20,886)
(7,005)
544
42,461

(61,514)
(129,429)
(19,951)
51,927

(38)
(470)
(1,533)
(92)
940

(231)
(16)
(121)
3,201

7,606
60,478
118
(60,834)

(

,

(38)
(75,495)
(77,505)
(19,502)
37,695
1,955
39,650

หน้า 41 จาก 54

28.

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานดําเนิ นงาน (ต่อ)

28.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี (ต่อ)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนงาน ประกอบด้วย

กําไร (ขาดทุน) ของส่วน
การดําเนินงานต่อเนือง
ขาดทุนของส่วน
การดําเนินงานทียกเลิก
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564
รวมกําไร
(ขาดทุน)
กําไรของส่วน
ตัดรายการ สุทธิของ
ได้เสียทีไม่ม ี
ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
ส่วนงาน
อํานาจควบคุม

ส่วนงาน 1

ส่วนงาน 2

42,461

51,927

1,849

3,201

(61,278)

-

-

(909)

-

444

42,461

51,927

940

3,201

(60,834)

รายได้จากการขายและบริการ
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อนๆ
ื
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบียรับ
อืนๆ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่าย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
กําไรของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริษทั ใหญ่

38,160

กําไร
(ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนทีเป็ นของ
บริษทั ใหญ่

1,955

40,115

1,955

( )
39,650

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563
ตัดรายการ
ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
113,150
199,125
7,919 (10,802)

รวม
309,392

(

)

37,695

27,094

148

168,407

1,278

1,287

198,214

29,960
1,645
(15,858)
(16,564)
(27,738)
(2,736)
(4,197)

15,455
6,818
(327)
(55,512)
(61,235)
(16)
(94,669)

54,324
1,403
2,758
(61,457)
(11,620)
(26,282)
(18,163)
109,370

6
119
(147)
(262)
(20)
(174)
800

(46,469)
(8,728)
157,223
366
2,256
46,660
210
152,805

54,324
355
2,612
157,223
(77,423)
(81,702)
(68,615)
(20,879)
164,109
(42,548)
121,561

หน้า 42 จาก 54

28.

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานดําเนิ นงาน (ต่อ)

28.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี (ต่อ)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนงาน ประกอบด้วย

กําไร (ขาดทุน) ของส่วน
การดําเนินงานต่อเนือง
ขาดทุนของส่วน
การดําเนินงานทียกเลิก
รวม

ส่วนงาน 1

ส่วนงาน 2

(,

( ,

)
-

(4,197)

รายได้จากการขายและบริการ
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อนๆ
ื
ดอกเบียรับ
กลับรายการค่าเผือหนีสินจาก
ภาระคําประกัน
อืนๆ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ
ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ของกลุ่มทีจะจําหน่ายทีจัด
ประเภทไว้เพือขายจากการดําเนินงาน
ทียกเลิก
ค่าใช้จา่ ย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
กําไรของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริษทั ใหญ่

( ,

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563
รวมกําไร
(ขาดทุน)
กําไรของส่วน
ตัดรายการ สุทธิของ
ได้เสียทีไม่ม ี
ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
ส่วนงาน
อํานาจควบคุม

)

111,302

800

151,226

-

(1,932)

-

1,579

)

109,370

800

152,805

ส่วนงาน 1
344,606

กําไร
(ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนทีเป็ นของ
บริษทั ใหญ่

164,462

(42,548)

121,914

(

(42,548)

( )
121,561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564
ตัดรายการ
ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
15,360
20,366
22,570
(23,548)

รวม
379,354

)

164,109

78,501

15,360

15,985

12,138

(19,293)

102,691

198

105,936

51

106

(105,834)

457

,
731
(37,363)
(1,670)

277,563
(1,462)
(129)

127
(9,238)
(42,150)

162
(167)
-

(115,196)
160,720
7,718
-

,
163,387
160,720
(40,512)
(43,949)

(41,324)
(10,049)
1,263
36,501

(266,324)
(196,317)
(35,678)
(101,051)

(29,737)
(9,956)
(3,645)
(1,698)
(80,261)

(432)
(33)
(173)
11,601

161,148
88,480
(1,109)
176,634

(29,737)
(156,888)
(121,564)
(37,395)
43,424
1,133
44,557

หน้า 43 จาก 54

28.

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานดําเนิ นงาน (ต่อ)

28.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี (ต่อ)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนงาน ประกอบด้วย

ส่วนงาน 1
กําไร (ขาดทุน) ของส่วน
การดําเนินงานต่อเนือง
ขาดทุนของส่วน
การดําเนินงานทียกเลิก
รวม

,

ส่วนงาน 2

กําไร
(ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนทีเป็ นของ
บริษทั ใหญ่

(101,051)

828

11,601

175,492

123,371

1,133

124,504

-

(81,089)

-

1,142

(79,947)

(101,051)

(80,261)

11,601

176,634

43,424

1,133

( , )
44,557

,

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564
รวมกําไร
(ขาดทุน)
กําไรของส่วน
ตัดรายการ สุทธิของ
ได้เสียทีไม่ม ี
ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
ส่วนงาน
อํานาจควบคุม

สินทรัพย์ของส่วนงาน ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์ของส่วนงาน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
โครงการผลิตไฟฟ้ า
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ส่วนทีปั นส่วนได้
เงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานลม
สินทรัพย์อนื
รวมสินทรัพย์ของส่วนงาน

ส่วนงาน 1

ส่วนงาน 2

ส่วนงาน 3

ส่วนงาน 4

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

-

4,245,959

622,890
-

-

-

728,291
-

,

,
-

,
,

,

( ,
-

)
-

รวม

622,890
4,245,959

,

,

,
1,587,380
10,134,112

หน้า 44 จาก 54

28.

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานดําเนิ นงาน (ต่อ)

28.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี (ต่อ)
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563
ตัดรายการ
ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
268,532
330,317
19,901
(17,326)

รายได้จากการขายและบริการ
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อนๆ
ื
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบียรับ
เงินปั นผล
อืนๆ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่าย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

รวม
601,424

73,542

148

274,546

6,957

3,948

359,141

56,588
2,590
(31,340)
(41,535)
(55,886)
(6,399)
(2,440)

29,980
499,068
74,619
(472)
(75,970)
(126,118)
(88)
401,167

105,877
6,782
258,990
3,092
(121,518)
(27,583)
(53,369)
(24,768)
422,049

55
119
(163)
(492)
(39)
(234)
6,203

(92,691)
(758,058)
(31,248)
124,140
(2,819)
14,361
92,900
335
(649,132)

105,877
714
49,172
124,140
(156,312)
(131,219)
(142,512)
(31,154)
177,847

กําไรของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริษทั ใหญ่

(45,392)
132,455

กําไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนงาน ประกอบด้วย

กําไร (ขาดทุน) ของส่วน
การดําเนินงานต่อเนือง
ขาดทุนของส่วน
การดําเนินงานทียกเลิก
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563
รวมกําไร
(ขาดทุน)
กําไรของส่วน
ตัดรายการ สุทธิของ
ได้เสียทีไม่ม ี
ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
ส่วนงาน
อํานาจควบคุม

กําไร
(ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนทีเป็ นของ
บริษทั ใหญ่

ส่วนงาน 1

ส่วนงาน 2

(2,440)

401,167

425,927

6,203

(652,581)

178,276

(45,392)

132,884

-

-

(3,878)

-

3,449

(429)

(2,440)

401,167

422,049

6,203

(649,132)

177,847

(45,392)

( )
132,455

หน้า 45 จาก 54

28.

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานดําเนิ นงาน (ต่อ)

28.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี (ต่อ)
สินทรัพย์ของส่วนงาน ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์ของส่วนงาน
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ส่วนทีปั นส่วนได้
สินทรัพย์อนื

ส่วนงาน 1

ส่วนงาน 2

ส่วนงาน 3

ส่วนงาน 4

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

-

3,977,919

-

-

-

3,977,919

759,631

39,583

4,643,333

1,575

228,015

5,672,137
1,032,466
10,682,522

รวมสินทรัพย์ของส่วนงาน

รายได้จากการขายและบริการ
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
รายได้อนๆ
ื
ดอกเบียรับ
อืนๆ
ค่าเสือมราคา
ค่าใช้จ่าย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564
สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564
ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2
รวม
ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2
รวม
2,333
6,300
8,633
5,380
12,600
17,980
(17)
6,300
6,283
353
12,600
12,953
(17)

30,202
50,289
(348)
(6,814)
(30,018)
(363)
49,248

30,202
50,289
(348)
(6,814)
(30,018)
(363)
49,231

353

44,795
55,254
(890)
(13,109)
(43,310)
(1,609)
53,731

44,795
55,254
(890)
(13,109)
(43,310)
(1,609)
54,084
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28.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี (ต่อ)
สินทรัพย์ของส่วนงาน ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
ส่วนงาน 1
ส่วนงาน 2
สินทรัพย์ของส่วนงาน
เงินให้กยู้ มื
เงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน

-

รวม

1,515,125
2,098,809

1,515,125
2,098,809
168,044
3,781,978

สินทรัพย์อนื
รวมสินทรัพย์ของส่วนงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 บริษทั ฯ ดําเนินกิจการใน
ส่วนงานธุรกิจเดียว คือ รับจ้างพิมพ์ ดังนัน ฝ่ ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทั ฯ มีสว่ นงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว
28.2

สินทรัพย์ รายได้ และผลการดําเนินงานจากส่วนงานภูมศิ าสตร์
รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางภูมศิ าสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สินสุดวันที
30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563

ส่วนการดําเนินงานต่อเนือง
ประเทศไทย
ประเทศญีปุ่น
ประเทศฮ่องกง
ประเทศเวียดนาม
รวม
ส่วนการดําเนินงานทียกเลิก
ประเทศญีปุ่น
รวมผลการดําเนินงานจาก
ส่วนงานทางภูมศิ าสตร์

251,628,946.46
226,876.96
11,292,838.13
118,002.90
263,266,664.45

203,892,220.65
160,838,330.05
1,952,776.00
366,683,326.70

544,001,652.68
226,876.96
,343,689.13
118,002.90
586,690,221.67

449,218,069.25
264,837,634.69
43,130,092.00
757,185,795.94

3,450.88

-

2,721,528.20

-

263,270,115.33

,

,

.

589,411,749.87

,

,

.
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28.2

สินทรัพย์ รายได้ และผลการดําเนินงานจากส่วนงานภูมศิ าสตร์ (ต่อ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมศิ าสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563
มีดงั นี

ประเทศไทย
ประเทศญีปุ่น
ประเทศฮ่องกง
ประเทศเวียดนาม
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
3,406,863,266.71 4,902,705,996.49
10,928.78
301,511,384.02
1,371,389,347.14
477,825,162.00
3,421,862,742.28
565,718,658.22
, , , .
6,247,761,200.73

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทั มีรายการกับลูกค้าภายนอก
จํานวน 1 ราย และ 3 ราย ตามลําดับ ทีมีมลู ค่าตังแต่รอ้ ยละ 10 ของรายได้รวม ดังนี

ส่วนงานรับจ้างพิมพ์
ส่วนงานผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
รวมรายได้กบั ลูกค้าภายนอก

หน่วย : ล้านบาท
สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
37.91
33.09
276.24
37.91
.
33.09

ส่วนงานรับจ้างพิมพ์
ส่วนงานผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
รวมรายได้กบั ลูกค้าภายนอก

หน่วย : ล้านบาท
สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
96.00
73.93
360.33
96.00
.
73.93
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29.

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิ น
กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมแยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
ณ วันที 30 มิ ถนุ ายน 2564
สินทรัพย์ทวัี ดมูลค่าด้วยราคายุตธิ รรม
หมุนเวียน :
เงินลงทุนในตราสารทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
ไม่หมุนเวียน :
เงินลงทุนในตราสารทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยราคายุตธิ รรม
อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย

164,907.83

-

-

348,425.00

-

-

348,425.00

,

-

-

,

,

.

ระดับ 1
ณ วันที 30 มิ ถนุ ายน 2564
สินทรัพย์ทวัี ดมูลค่าด้วยราคายุตธิ รรม
ไม่หมุนเวียน :
เงินลงทุนในตราสารทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยราคายุตธิ รรม
อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย

รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

,

,

.1

348,425.00

-

-

348,425.00

16,647,231.71

-

- 16,647,231.71

ภาระผูกพันและหนี สิ นทีอาจจะเกิ ดขึน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทางตรงแห่งหนึงมีภาระผูกพันต้อง
จ่ายตามสัญญาซือเครืองจักร และสัญญาก่อสร้างส่วนปรับปรุงอาคาร ดังนี

หน่วย : บาท
หน่วย : เยน
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ

.

รวม

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุตธิ รรม
30.

.

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
1,310,747.66
140,000,000.00
21,850.00
, .
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ภาระผูกพันและหนี สิ นทีอาจจะเกิ ดขึน (ต่อ)

30.2

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ย่อยทางอ้อม 4 แห่งในประเทศเวียดนาม มีภาระ
ผูกพันทีจะต้องจ่ายตามสัญญาก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานลมเป็ นจํานวนเงิน 104.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
28.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ

30.3

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึงในประเทศไทย มีภาระผูกพันที
จะต้องจ่ายลงทุนระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามสัญญาในอนาคตเป็ นจํานวน 2.34 ล้านบาท และ 6.44
ล้านบาท ตามลําดับ

.

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ย่อยทางตรงแห่งหนึงมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายชําระ
ค่าทีปรึกษาด้านวิศวกรรม ในการตรวจสอบและการดําเนินการงานก่อสร้างโครงการพลังงานลมในประเทศเวียดนาม จํานวน
เงินรวม 5.20 ล้านบาท และ 6.40 ล้านบาท ตามลําดับ

30.5

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ย่อยทางตรงแห่งหนึงมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายตามสัญญาบริการวัดประสิทธิภาพ
กําลังผลิตกระแสไฟฟ้ าของโรงงานพลังงานลมในประเทศเวียดนาม เป็ นจํานวนเงิน 0.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

30.6

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึงในประเทศฮ่องกง มีภาระผูกพันในอนาคตจากสัญญาบริการ
จัดหาโครงการพลังงานไฟฟ้ าในประเทศเวียดนาม เป็ นจํานวนเงิน 0.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

.

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ย่อยทางอ้อม 2 แห่งในประเทศฮ่องกง มีภาระผูกพัน
ต้องจ่ายชําระค่าหุน้ ตามสัญญาซือขายหุน้ จํานวน 4 ฉบับ จํานวนเงินรวม 4.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 16.59 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ

.

บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึงในประเทศไทย ได้ทาํ สัญญาซือขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) ในโครงการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทติี ดบนหลังคา (Solar PV Rooftop) จํานวน 8 แห่ง โดยมีกาํ ลังการผลิตรวม 1,509.20
กิโลวัตต์ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี

30.9

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึงในประเทศไทย ได้ทาํ สัญญา
ติดตังระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษทั เอกชน จํานวน 6 แห่ง เป็ นระยะเวลา 10 ปี ถึง
25 ปี นับตังแต่เริมเดินเครืองเชิงพาณิชย์จาํ หน่ายไฟฟ้ า โดยได้รบั ค่าพลังงานไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในอัตราทีตกลงร่วมกันในสัญญา

30.10 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทางตรงแห่งหนึง ได้ทาํ สัญญาเช่าเครืองถ่ายเอกสาร มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ถึง 4 ปี โดยมี
ภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตดังนี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 63
จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสินตามสัญญาเช่า
จ่ายชําระภายใน 1 ปี
จ่ายชําระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

, .
104,000.00

228,000.00
218,000.00
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ภาระผูกพันและหนี สิ นทีอาจจะเกิ ดขึน (ต่อ)

30.11 กลุ่มบริษทั มีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนอยู่กบั ธนาคารหลายแห่ง ดังนี
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63
เลตเตอร์ออฟเครดิต
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
รวม
หนังสือคําประกันต่างๆ
บริษทั
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
รวม

.
.

.
.
.

-

-

.
.
117.01
124.54

.
.
.
.

0.09
0.09

35.60
35.60

30.12 กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันจากการเข้าประกันวงเงินสินเชือระหว่างกัน ตามรายละเอียดทีกล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูล
การเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 5.3.1
30.13 ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ย่อยทางตรงแห่งหนึงมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการเข้าคําประกันสัญญาซือขาย
เงินลงทุนในหุน้ ให้แก่บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึง โดยมีมลู ค่าการคําประกันตังแต่ 1 ล้านเยน ขึนไปแต่ไม่เกินร้อยละ
30 ของราคาซือขาย โดยการคําประกันดังกล่าวจะสินสุดลง ณ วันที 30 กันยายน 2564
.

คดีฟ้องร้อง
บริษทั ร่วมทางอ้อม : บริษทั พีพที ซี ี จํากัด “PPTC”
ข้อพิพาทหมายเลขดําที 93/2561 ระหว่าง บริษทั ทีทซี แี อล จํากัด (มหาชน) (“TTCL”) และบริษทั โกลบอล นิว เอ็น
เนอร์ยี จํากัด (“GNE”) ในฐานะผูเ้ รียกร้อง และ PPTC ในฐานะผูค้ ดั ค้าน ทุนทรัพย์ 867.66 ล้านบาท ข้อหาผิดสัญญา
เรียกค่าเสียหายยืนคําเสนอข้อพิพาท เมือวันที 25 ธันวาคม 2561 ต่ อมาฝ่ ายผู้คดั ค้านได้ยืนคําคัดค้านคําเสนอ
ข้อพิพาทและข้อเรียกร้องแย้ง ให้ผเู้ รียกร้องรับผิดเป็ นเงินจํานวน 1,622.23 ล้านบาท ผูเ้ สนอข้อพิพาทและผูเ้ รียกร้อง
ต่างฝ่ ายต่างจัดทําคําคัดค้านข้อเรียกร้องแย้งและยืนต่อคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว ต่อมาเมือวันที 15 เมษายน 2563 ผู้
เรียกร้องยืนคําร้องขอคุ้มครองชัวคราวระหว่างพิจารณา โดยขอให้คณะอนุ ญาโตตุลาการพิจารณาและมีคําสังห้ามผู้
คัดค้านเรียกให้ธนาคาร มิซโู ฮ จํากัด สาขากรุงเทพมหานคร ชําระเงินตามหนังสือคําประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาและ
หนังสือคําประกันการชําระเงินล่วงหน้ า คณะอนุ ญาโตตุ ลาการนัดพิจารณาคําร้องขอคุ้มครองชัวคราวในวันที 18
พฤษภาคม 2563 ทังนีในวันเดียวกัน คู่พพิ าททังสองฝ่ ายได้ตกลงกันโดยมิได้มกี ารไต่สวน โดยฝ่ ายผูค้ ดั ค้านได้ตกลง
ทีจะไม่ใช้สทิ ธิเรียกร้องตามหนังสือคําประกันสัญญาในข้อพิพาท และฝ่ ายผู้เรียกร้องตกลงเสียค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุหนังสือคําประกันเพือให้มผี ลใช้บงั คับตามเงือนไขหนังสือคําประกันเดิมจนกว่าจะมีคาํ ชีขาด
เมือวันที 1 กันยายน 2563 ผูเ้ รียกร้องได้ยนคํ
ื าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ หมายเลขดําที 61/2563
ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้ รียกร้อง และ PPTC ในฐานะผูค้ ดั ค้าน ทุนทรัพย์ 20.61 ล้านบาท โดยเรียกร้อง
ให้ผคู้ ดั ค้านชําระค่าธรรมเนียมการออกหลักประกันการชําระเงินล่วงหน้า และหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเกิดขึน
ภายหลังจากการยืนข้อเรียกร้องข้อพิพาทหมายเลขดําที 93/2561 จนกว่าผูค้ ดั ค้านจะคืนหลักประกันทังหมดให้แก่
ผูเ้ รียกร้อง และยืนคําร้องขอให้รวมพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวกับข้อพิพาทหมายเลขดําที 93/2561
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คดีฟ้องร้อง (ต่อ)
เมือวันที 25 กันยายน 2563 ผูค้ ดั ค้านได้ยนคํ
ื าคัดค้านการขอรวมพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้
อนุญาโตตุลาการยกคําร้องของผูเ้ รียกร้องทังสอง ทีขอให้รวมพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขดําที 61/2563 เข้ากับข้อพิพาท
หมายเลขดําที 93/2561 ต่อมาผูค้ ดั ค้านได้ยนคํ
ื าคัดค้าน คําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 61/2563 ฉบับลงวันที 24
ตุลาคม 2563 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยให้การปฏิเสธคําเสนอข้อพิพาทฉบับลงวันที 1 กันยายน 2563 ทุกข้อ
กล่าวหา
เมือวันที 2 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคาํ สังให้รวมกระบวนพิจารณาชันอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาท
หมายเลขดําที 61/2563 เข้ากับข้อพิพาทหมายเลขดําที 93/2561 และพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขดําที 93/2561 เป็ นหลัก
ปั จจุบนั คณะอนุญาโตตุลาการได้ทาํ การสืบพยานเสร็จสินแล้วเมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะอนุญาโตตุลาการ
ได้กาํ หนดให้ยนคํ
ื าแถลงการณ์ปิดคดี และรอการชีขาดไปพร้อมกับข้อพิพาทหมายเลขดําที 94/2561 และข้อพิพาท
หมายเลขดําที 62/2563
บริษทั ร่วมทางอ้อม : บริษทั เอสเอสยูที จํากัด “SSUT”
ข้อพิพาทหมายเลขดําที 94/2561 ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้ รียกร้อง และ SSUT ในฐานะผูค้ ดั ค้าน ทุนทรัพย์
1,601.60 ล้านบาท ข้อหาผิดสัญญา เรียกค่าเสียหายยืนคําเสนอข้อพิพาท เมือวันที 25 ธันวาคม 2561 ต่อมาฝ่ ายผู้
คัดค้านได้ยนคํ
ื าคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทและข้อเรียกร้องแย้งให้ผเู้ รียกร้องรับผิดเป็ นเงินจํานวน 4,282.09 ล้านบาท
ผูเ้ สนอข้อพิพาทจัดทําคําคัดค้านข้อเรียกร้องแย้งและยืนต่อคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว และผูเ้ รียกร้องได้จดั ทําคําให้การ
คัดค้านข้อเรียกร้องแย้งแล้ว คณะอนุญาโตตุลาการนัดพร้อมครังที 4 เมือวันที 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการ
ได้กาํ หนดประเด็นข้อพิพาทหน้าทีนําสืบ โดยให้จดั ทําและส่งคําเบิกความของพยาน คําแปลเอกสาร และบัญชีระบุพยาน
ให้อนุญาโตตุลาการในวันที 4 สิงหาคม 2564 และนัดสืบพยานฝ่ ายผูเ้ รียกร้องและฝ่ ายผูค้ ดั ค้าน นัดแรกวันที 10 กันยายน
2564
เมือวันที 15 เมษายน 2563 ผูเ้ รียกร้องยืนคําร้องขอคุม้ ครองชัวคราวระหว่างพิจารณา โดยขอให้คณะอนุ ญาโตตุลาการ
พิจารณาและมีคาํ สังห้ามผูค้ ดั ค้านเรียกให้ธนาคาร มิซโู ฮ จํากัด สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) ชําระเงินตามหนังสือคําประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาและหนังสือคําประกันการชําระเงินล่วงหน้ า คณะ
อนุญาโตตุลาการนัดพิจารณาคําร้องขอคุม้ ครองชัวคราวในวันที 18 พฤษภาคม 2563 ทังนีในวันเดียวกัน คู่พพิ าททัง
สองฝ่ ายได้ตกลงกันโดยมิได้มกี ารไต่สวน โดยฝ่ ายผูค้ ดั ค้านได้ตกลงทีจะไม่ใช้สทิ ธิเรียกร้องตามหนังสือคําประกัน
สัญญาในข้อพิพาทจํานวน 11 ฉบับ และฝ่ ายผูเ้ รียกร้องตกลงเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือคําประกันเพือให้มี
ผลใช้บงั คับตามเงือนไขหนังสือคําประกันเดิมจนกว่าจะมีคาํ ชีขาด
เมือวันที 1 กันยายน 2563 TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้ รียกร้องได้ยนคํ
ื าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
หมายเลขดําที 62/2563 ทุนทรัพย์ 39.70 ล้านบาท โดยเรียกร้อง SSUT ในฐานะผูค้ ดั ค้านให้ชําระค่าธรรมเนียมการ
ออกหลักประกันการชําระเงินล่วงหน้า และหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเกิดขึนภายหลังจากการยืนข้อเรียกร้อง
ข้อพิพาทหมายเลขดําที 94/2561 จนกว่าผูค้ ดั ค้านจะคืนหลักประกันทังหมดให้แก่ผเู้ รียกร้อง และยืนคําร้องขอให้รวม
พิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวกับข้อพิพาทหมายเลขดําที 94/2561
เมือวันที 25 กันยายน 2563 ผูค้ ดั ค้านได้ยนคํ
ื าคัดค้านการขอรวมพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ โดยขอให้
อนุ ญาโตตุลาการยกคําร้องของผูเ้ รียกร้องทังสอง ทีขอให้รวมพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขดําที 62/2563 เข้ากับข้อ
พิพาทหมายเลขดําที 94/2561 ต่อมาผูค้ ดั ค้านได้ยนคํ
ื าคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที 62/2563 ฉบับลงวันที
24 ตุลาคม 2563 ต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ โดยให้การปฏิเสธคําเสนอข้อพิพาทฉบับลงวันที 1 กันยายน 2563
ทุกข้อกล่าวหา
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คดีฟ้องร้อง (ต่อ)
เมือวันที 6 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคาํ สังให้รวมกระบวนพิจารณาชันอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาท
หมายเลขดําที 62/2563 เข้ากับข้อพิพาทหมายเลขดําที 94/2561 และพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขดําที 94/2561 เป็ นหลัก
เมือวันที 30 กรกฎาคม 2564 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคาํ สังขยายระยะเวลายืนบันทึกคําให้การพยาน บัญชีระบุพยาน
และพยานหลักฐานพร้อมคําแปลของคู่พพิ าททังสองฝ่ ายจนถึงวันที 3 กันยายน 2564 โดยให้ผเู้ รียกร้องเริมต้นสืบพยาน
นัดแรกในวันที 5 ตุลาคม 2564 ส่วนฝ่ ายผูค้ ดั ค้านให้สบื พยานตามวันนัดทีได้กาํ หนดไว้เดิม
ปั จจุบนั SSUT อยู่ระหว่างจัดทําคําเบิกความพยานและจัดเตรียมเอกสารสําหรับอ้างอิงเป็ นพยานหลักฐานเพือยืนยัน
ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการในวันที 3 กันยายน 2564 และใช้สบื พยานนัดแรกวันที 5 ตุลาคม 2564
ทีปรึกษากฎหมายของบริษทั ร่วมทางอ้อมยังไม่สามารถประเมินความรับผิดและมูลค่าความสูญเสียทีอาจเกิดขึนในคดีได้

32.

ข้อมูลสําคัญอืน
บริษทั ฯ

32.1

ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครังที 3/2564 เมือวันที 31 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั อีสเทอร์น
โคเจนเนอเรชัน จํากัด (“E-COGEN”) เข้าซือหุน้ ของบริษทั เอสเอสยูที จํากัด (“SSUT”) จากผูถ้ อื หุน้ เดิมจํานวน
11,676,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 170.76 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1,993.79 ล้านบาท และต้องจ่ายชําระเงินส่วนเพิมอีก
จํานวน 114 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 2,107.79 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40
ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว และเมือรวมกับสัดส่วนการถือหุน้ ทางอ้อมของ E-COGEN ในบริษทั ทัศน์ศริ ิ จํากัด
(“TSR”) บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี จํากัด (“STCE”) และบริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี โซลูชนั จํากัด (“APEX”) จะคิดเป็ น
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 80.96 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว ทังนีมติดงั กล่าวได้รบั การอนุ มตั โิ ดยทีประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครังที 1/2564 เมือวันที 4 สิงหาคม 2564
บริษทั ย่อยทางตรง : บริษทั อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) “ETP”

32.2

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ ETP ครังที 2/2564 เมือวันที 19 มีนาคม 2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้ Higashi Nihon
Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK4”) จําหน่ายส่วนงานผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์สาํ หรับโครงการ
Shichikashuku Project 1 และ Project 2 มูลค่าตามสัญญาซือขายจํานวน 533.50 ล้านเยน และ 220 ล้านเยน ตามลําดับ
โดย GK4 ได้จาํ หน่ายสินทรัพย์ของโครงการ Shichikashuku Project 1 แล้วเมือวันที 30 มีนาคม 2564 และได้จดั
ประเภทสินทรัพย์ของโครงการ Shichikashuku Project 2 ไว้เป็ นสินทรัพย์ของกลุม่ ทีจะจําหน่ายทีจัดประเภทไว้เพือ
ขายจากการดําเนินงานทียกเลิก ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 11.1

32.3

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ ETP ครังที 4/2564 เมือวันที 17 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้ EP Group (HK)
Company Limited (“EP-HK”) เข้าลงนามในสัญญาบริการจัดหาโครงการกับ Triple P Investment Limited (“TPI”)
เพือจัดหาโครงการพลังงานไฟฟ้ าหมุนเวียนในประเทศเวียดนามให้แก่ EP-HK มูลค่าค่าบริการตามสัญญา 10.13 ล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐ โดย EP-HK แบ่งจ่ายชําระเป็ น 2 งวด โดยชําระงวดแรกเป็ นเงิน 9.56 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 300.68
ล้านบาท) เมือวันที 26 พฤษภาคม 2564 และงวดที 2 เป็ นเงิน 0.58 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 19.08 ล้านบาท)
เมือวันที 21 กรกฎาคม 2564 ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างดําเนินการจัดหาโครงการ
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33.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินของกลุ่มบริษทั คือ การดํารงไว้ซงความสามารถในการดํ
ึ
าเนินงานอย่างต่อเนือง
และการดํารงไว้ซงโครงสร้
ึ
างของทุนทีเหมาะสม
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนีสินต่อทุนเป็ น 1.47 : 1 และ
0.72 : 1 ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ น 1.13 : 1 และ 0.59 : 1 ตามลําดับ

34.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ย่อยทางตรง : บริษทั ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด “EPPCO”
สืบเนืองจากทีประชุมคณะกรรมการของ EPPCO ครังที 7/2564 เมือวันที 17 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้ EPPCO
เข้าทําสัญญาสินเชือสนับสนุนทางการเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึง EPPCO ได้ลงนามในสัญญาเงินกูเ้ มือวันที 29
กรกฎาคม 2564 ซึงประกอบด้วยเงินกู้ 2 วงเงิน โดยวงเงินแรกเพือใช้หมุนเวียนไม่เกินจํานวน 100 ล้านบาท และวงเงิน
ที 2 เพือการซือเครืองจักรจํานวน 15 ล้านบาท เงินกูด้ งั กล่าวมีบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“EP”)
เป็ นผูค้ าประกั
ํ
น

35.

การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบการเงินระหว่างกาลนีได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือวันที 13 สิงหาคม 2564
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