
 

 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
31 มีนาคม 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 และขอ้ 3 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
สาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย           
โดยบริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินสาํหรับงวด 2560 ใหม่ เพือ่สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
สิริกร  เพลินพิศศิริ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2561 



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,466,754           1,603,392           771,259              699,494              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 188,267              151,364              103,221              93,263                
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                         323,978              302,997              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 46,397                45,729                19                       -                         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,701,418           1,800,485           1,198,477           1,095,754           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 283,507              246,378              1,844                  2,205                  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                         1,167,904           1,162,004           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                         -                         1,530,023           1,505,229           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 6,046,464           5,427,213           1,110                  1,124                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 674,150              654,207              62                       66                       
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 140,653              141,003              -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11 340                     293                     117                     96                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 43,991                264                     -                         -                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,189,105           6,469,358           2,701,060           2,670,724           
รวมสินทรัพย์ 8,890,523           8,269,843           3,899,537           3,766,478           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 592,382              256,696              29,298                27,162                
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 5,353                  4,036                  -                         -                         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                         146,818              147,580              
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึง
  กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                         70                       -                         -                         
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 10 538,144              510,313              -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,082                11,410                1,907                  1,820                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,147,961           782,525              178,023              176,562              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                         -                         -                         -                         
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 4,174,337           4,061,676           -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,529                  3,973                  586                     479                     
ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดย
  วิธีส่วนไดส่้วนเสียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         301,079              281,607              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,178,866           4,065,649           301,665              282,086              
รวมหนีสิ้น 5,326,827           4,848,174           479,688              458,648              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 922,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 922,000              922,000              922,000              922,000              
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 922,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 922,000              922,000              922,000              922,000              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,511,210           1,511,210           1,511,210           1,511,210           
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 33,098                33,098                33,098                33,098                
กาํไรสะสม
       จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 12 40,714                40,714                40,714                40,714                
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 921,543              814,990              921,543              814,990              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (8,716)                 (14,182)               (8,716)                 (14,182)               
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,419,849           3,307,830           3,419,849           3,307,830           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 143,847              113,839              -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,563,696           3,421,669           3,419,849           3,307,830           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,890,523           8,269,843           3,899,537           3,766,478           

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 86,590                  70,712                  -                            -                            
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 134,961                147,390                -                            -                            
รายไดค่้าบริการ -                            -                            7,250                    9,000                    
รายไดอ่ื้น 837                       327                       7,657                    10,044                  
รวมรายได้ 222,388                218,429                14,907                  19,044                  
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 52,590                  41,448                  -                            -                            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37,278                  37,174                  12,508                  12,681                  
รวมค่าใช้จ่าย 89,868                  78,622                  12,508                  12,681                  
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 132,520                139,807                2,399                    6,363                    
   ค่าใช้จ่ายจ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย 7.2 -                            -                            104,854                107,611                
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 132,520                139,807                107,253                113,974                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 26,479                  38,142                  722                       11,616                  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 106,041                101,665                106,531                102,358                
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 (49)                        33                         22                         20                         
กําไรสําหรับงวด 105,992                101,698                106,553                102,378                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 3,608                    (1,302)                   5,466                    (1,157)                   
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            -                            -                            -                            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 3,608                    (1,302)                   5,466                    (1,157)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 109,600                100,396                112,019                101,221                

การแบ่งปันกําไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 106,553                102,378                106,553                102,378                
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (561)                      (680)                      

105,992                101,698                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 112,019                101,221                112,019                101,221                
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (2,419)                   (825)                      

109,600                100,396                

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 14
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.116                    0.148                    0.116                    0.148                    
   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 922,000,000          691,475,000          922,000,000          691,475,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)  

 จดัรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ส่วนเกินทุน กาํไรสะสม

จากการรวมธุรกิจ ที่เกิดขึ้นหลงัการ ผลต่างการแปลง ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ภายใตก้าร รวมธุรกิจภายใต้ ค่างบการเงินที่เป็น ประมาณการตามหลกั องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย การควบคุมเดียวกนั เงินตราต่างประเทศ คณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 690,875                      -                                  33,098                        -                                  515,872                      2,301                             (527)                            1,774                          1,241,619                   55,190                        1,296,809                   
รับชาํระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน 750                             -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                  -                                  750                             -                                  750                             
กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  102,378                      -                                    -                                  -                                  102,378                      (680)                            101,698                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (1,157)                           -                                  (1,157)                         (1,157)                         (145)                            (1,302)                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  102,378                      (1,157)                           -                                  (1,157)                         101,221                      (825)                            100,396                      

สาํรองตามกฎหมาย 12 -                                  -                                  -                                  24,719                        (24,719)                       -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                  -                                  -                                  10,817                        10,817                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 691,625                      -                                  33,098                        24,719                        593,531                      1,144                             (527)                            617                             1,343,590                   65,182                        1,408,772                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 922,000                      1,511,210                   33,098                        40,714                        814,990                      (13,856)                         (326)                            (14,182)                       3,307,830                   113,839                      3,421,669                   

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  106,553                      -                                    -                                  -                                  106,553                      (561)                            105,992                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  5,466                             -                                  5,466                          5,466                          (1,858)                         3,608                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  106,553                      5,466                             -                                  5,466                          112,019                      (2,419)                         109,600                      

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                  -                                  -                                  32,427                        32,427                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 922,000                      1,511,210                   33,098                        40,714                        921,543                      (8,390)                           (326)                            (8,716)                         3,419,849                   143,847                      3,563,696                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
กาํไรสะสม

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)  

ผลต่างการแปลงค่า ผลขาดทุนจาก
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินธุรกิจภายใต้ งบการเงินที่เป็น การประมาณการตาม รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  เงินตราต่างประเทศ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ของส่วนของผูถ้ือหุน้  ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 690,875                  -                                  -                              -                               489,687                   -                                   (315)                                   (315)                             1,180,247                
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย 3 -                              -                                  33,098                    -                               26,184                     2,301                            (212)                                   2,089                            61,371                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - หลังการปรับปรุง 690,875                  -                                  33,098                    -                               515,871                   2,301                            (527)                                   1,774                            1,241,618                
รับชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 750                         -                                  -                              -                               -                               -                                   -                                         -                                   750                          

กาํไรสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                              -                                  -                              -                               102,378                   -                                   -                                         -                                   102,378                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                                  -                              -                               -                               (1,157)                          -                                         (1,157)                          (1,157)                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                                  -                              -                               102,378                   (1,157)                          -                                         (1,157)                          101,221                   

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 12 -                              -                                  -                              24,719                     (24,719)                    -                                   -                                         -                                   -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 691,625                  -                                  33,098                    24,719                     593,530                   1,144                            (527)                                   617                               1,343,589                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 922,000                  1,511,210                    -                              40,714                     768,857                   -                                   16                                      16                                 3,242,797                
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                              -                                  33,098                    -                               46,133                     (13,856)                        (342)                                   (14,198)                        65,033                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - หลังการปรับปรุง 922,000                  1,511,210                    33,098                    40,714                     814,990                   (13,856)                        (326)                                   (14,182)                        3,307,830                
รับชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน -                              -                                  -                              -                               -                               -                                   -                                         -                                   -                               

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                                  -                              -                               106,553                   -                                   -                                         -                                   106,553                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                                  -                              -                               -                               5,466                            -                                         5,466                            5,466                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                                  -                              -                               106,553                   5,466                            -                                         5,466                            112,019                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 922,000                  1,511,210                    33,098                    40,714                     921,543                   (8,390)                          (326)                                   (8,716)                          3,419,849                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 106,041                  101,665                  106,531                  102,358                  
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 37,408                    29,548                    50                           46                           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 236                         163                         107                         103                         
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                             -                             (104,854)                 (107,611)                 
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                             (7)                           -                             -                             
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 8,215                      2,935                      -                             -                             
   ดอกเบ้ียรับ (525)                       (1)                           (7,657)                    (10,054)                  
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 26,479                    38,142                    722                         11,616                    
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 177,854                  172,445                  (5,101)                    (3,542)                    
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (36,723)                  (12,078)                  (2,121)                    4,694                      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (518)                       (95,312)                  (19)                         (10,168)                  
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร (37,129)                  (18,429)                  362                         -                             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (43,377)                  77                           -                             -                             
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 335,686                  1,479                      1,469                      (970)                       
   เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 1,317                      1,613                      -                             -                             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 672                         1,724                      87                           271                         
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 320                         (30)                         -                             -                             
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 398,102                  51,489                    (5,323)                    (9,715)                    
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (180)                       -                             (180)                       -                             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 397,922                  51,489                    (5,503)                    (9,715)                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             (20,981)                  (5,159)                    
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             (5,900)                    (176,700)                 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                             -                             -                             (6,750)                    
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน -                             -                             105,000                  40,000                    
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (613,174)                 (396,229)                 (32)                         (11)                         
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,314)                  (29)                         -                             -                             
เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล -                             153,860                  -                             -                             
ดอกเบ้ียรับ 525                         1                             -                             10                           
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัย่อย 32,427                    10,817                    -                             -                             
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน (592,536)                 (231,580)                 78,087                    (148,610)                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             (117)                       (762)                       (3,810)                    
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (70)                         (432)                       -                             -                             
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 185,729                  476,777                  -                             120,000                  
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (85,097)                  (86,448)                  -                             -                             
รับชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน -                             750                         -                             750                         
จ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมธนาคาร (41,854)                  (41,823)                  (57)                         (7,907)                    
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 58,708                    348,707                  (819)                       109,033                  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (732)                       (1,123)                    -                             -                             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (136,638)                 167,493                  71,765                    (49,292)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,603,392               367,356                  699,494                  95,893                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,466,754               534,849                  771,259                  46,601                    

-                             -                             -                             -                             
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
  สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแทน 85                           78                           -                             -                             
   โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ 16,168                    8,820                      -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทจาํกัด            
ตามกฎหมายไทยเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัเป็นกลุ่มบุคคลในตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดยถือหุ้นทั้งโดยตรงในนามบุคคลและถือ
หุ้นผ่านบริษทั (ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดงักล่าว) ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน                
การให้คาํปรึกษาและให้บริการสาํหรับกิจการพลงังานกบับริษทัในเครือ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

 ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทั มหาชน จาํกดัและเปล่ียนช่ือบริษทั
จาก “บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั” เป็น “บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)”  

 ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์           
เอม็ เอ ไอ และเร่ิมซ้ือขายในวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้สดงรายการใน              
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
จาํกดั มหาชน (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยและใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่าง
งวดปัจจุบนั 

   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั                  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั                  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Surge Energy Corporation Litmited  ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Seijo Corporation  ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ญ่ีปุ่น 100 100 
SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 87 87 
GK GSSE  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 90 90 
Zouen Energy GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 
บริษทั Sermsang Sustainable Singapore 

Private Limited 
ลงทุนและใหค้าํปรึกษา สิงคโปร์ 100 100 

Ashita Power 1 GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 
Ashita Power 2 GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 
Tenuun Gerel Construction LLC ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า มองโกเลีย 73.7 73.7 
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ในระหว่างงวด บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท Surge Energy Corporation Limited) ได้ลงทุนเพ่ิมในบริษัท                   
SS Hidaka No Mori GK จาํนวนเงิน 197.4 ลา้นเยน ลงทุนเพ่ิมในบริษทั GK GSSE จาํนวนเงิน 63.0 ลา้นเยน 
ลงทุนเพ่ิมในบริษทั Zouen Energy GK จาํนวนเงิน 75.0 ลา้นเยน ลงทุนเพ่ิมในบริษทั Ashita Power 1 GK 
จาํนวนเงิน 51.7 ลา้นเยน และลงทุนเพ่ิมในบริษทั Ashita Power 2 GK เป็นจาํนวนเงิน 51.7 ลา้นเยน 

 การเรียกชําระค่าหุ้นและการเพิม่ทุนของบริษทัย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทั Access C Management Limited ไดมี้มติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน
จากเดิม 450,000 หุ้น เป็น 650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดรั้บชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ในวนัท่ี 15 และ 23 กมุภาพนัธ์ 2561 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลใน              
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี         
1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  
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 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณในสาระสําคญั
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้ เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดต้ดัสินใจเปล่ียนวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย โดยเร่ิมใช้นโยบายการบญัชีน้ีตั้ งแต่วนัท่ี              
1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเพ่ือสะทอ้นผล
ของการเปล่ียนแปลงขา้งต้น ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 

3. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ณ วนัท่ี   

31 มีนาคม 
ณ วนัท่ี    

31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี   

31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2559 
งบแสดงฐานะการเงนิ   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน  371,435 346,641 130,699 
ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้

เสียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน (301,079) (281,607) (69,326)
กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรเพ่ิมข้ึน  45,988 46,134 26,184 
ส่วนเกินธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเพ่ิมข้ึน 33,098 33,098 33,098 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (8,730) (14,198) 2,091 
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(หน่วย: พนับาท) 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 
 2561 2560 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
กําไรขาดทุน:   
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 104,854 107,611 
เงินปันผลรับลดลง (105,000) (40,000) 
กาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) (146) 67,611 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน (ลดลง) 5,466 (1,157) 
กําไรต่อหุ้น (บาท)   
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (0.00) 0.10 

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)   
รายไดค่้าบริการ - - 7,250 9,000 อตัราตามสญัญา
ค่าบริการจ่าย - - 2,550 - อตัราตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 7,657 10,044 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 - 6.7 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 722 1,344 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 - 6.2
เงินปันผลรับ - - 105,000 40,000  
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

     

รายไดจ้ากการขาย 371 - - - อตัราตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษาจ่าย - 435 - - อตัราตามสญัญา
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 90 90 90 90 อตัราตามสญัญา 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560                      
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
 2561 2560 2561 2560

  
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)  
บริษทัยอ่ย - - 29,550 27,923
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 397 - - -
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 397 - 29,550 27,923 
  
ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษทัยอ่ย  - - 71,376 63,719
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 71,376 63,719 
  
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษทัยอ่ย - - 19,878 19,213
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 19,878 19,213 
  
ค่าเช่าค้างจ่าย - กรรมการ  
กรรมการ 30 30 30 30
รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - กรรมการ 30 30 30 30 

 สัญญาบริการ 
 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้บริการกบับริษทัยอ่ยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามท่ี

ระบุไวใ้นสญัญา 
 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั) ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึง (บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั) เป็นระยะเวลา 25 ปี บริษทัย่อยเร่ิมมีรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2561 

 เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561
และ 31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ
 1 มกราคม 2561 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 มีนาคม 2561 

     
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
บริษทัย่อย  
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั 2,129 - - 2,129 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั - 14,981 - 14,981
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 13,681 6,000 - 19,681 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 287,187 - - 287,187
รวมเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 302,997 20,981 - 323,978 
     
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัย่อย  
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 1,162,004 5,900 - 1,167,904 
รวมเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัย่อย 1,162,004 5,900 - 1,167,904

บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัมีกาํหนดชาํระคืนภายใน
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 - 30 ธนัวาคม 2562 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 2.1 ต่อปี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 ยอดคงเหลือ ณ เพิม่ข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2561 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 78,060 - (300) 77,760 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั  11,599 - - 11,599 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั 40,717 1,000 (2,444) 39,273 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จาํกดั 3,050 - - 3,050 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั 3,123 - - 3,123 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั  18 - (18) - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 2,324 - - 2,324 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั 8,689 1,000 - 9,689 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 147,580 2,000 (2,762) 146,818 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,237 8,498 6,237 8,498
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 104 100 104 100 
รวม 6,341 8,598 6,341 8,598 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสด 300 352 9 15
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 3,448 3,876 76 60 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 1,463,006 1,599,164 771,174 699,419 
รวม 1,466,754 1,603,392 771,259 699,494 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั) ไดน้าํบญัชีเงินฝากธนาคาร
ออมทรัพยจ์าํนวน 246.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 278.9 ลา้นบาท) ไปจาํนาํเพ่ือใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ า
ประกนัสินเช่ือเงินกูร้ะยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 อย่างไรก็ตาม บริษทั
ยอ่ยดงักล่าวสามารถเบิกถอนเงินฝากธนาคารดงักล่าวเพ่ือใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 397 - 2,978 3,210
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 892 3,313
3 - 6 เดือน - - 3,210 3,210
6 - 12 เดือน - - 6,420 5,350 
เกิน 1 ปี - - 16,050 12,840 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 397 - 29,550 27,923 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 169,861 144,732 - - 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - - -
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการ                        
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 169,861 144,732 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 71,376 63,719 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 71,376 63,719 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั             
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 18,009 6,632 2,295 1,621 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,009 6,632 2,295 1,621 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 188,267 151,364 103,221 93,263 
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7. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 
2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)      (ปรับปรุงใหม่)

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,335,636 1,308,259 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 96,344 96,631 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั                100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 - -
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 - - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 12,127 12,155 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 49,124 49,381
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จาํกดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 3,115 3,185 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 100 100 46,100 46,100 46,100 46,100 18,306 20,070 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 3,195 3,260
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,815 9,858 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 2,361 2,430 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จาํกดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 - -
รวม     1,192,668 1,192,668 1,530,023 1,505,229 
  หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน (34,080) (34,080) - -
     1,158,588 1,158,588 1,530,023 1,505,229 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯยงัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีมีผล
ขาดทุนสะสมเกินทุนซ่ึงแสดงภายใตห้วัขอ้ “ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สดัส่วนการลงทุน ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
31 มีนาคม     

2561 
31 ธนัวาคม   

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
 ร้อยละ ร้อยละ      (ปรับปรุงใหม่) 

ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย         
บริษัทย่อย         
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 (284,885) (268,468)
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 (13,745) (10,790) 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 (2,450) (2,349) 

รวมผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 32,500 32,500 (301,080) (281,607) 
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7.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)       

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 132,377 141,172 - - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (287) 697 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (21,684) (25,255) 5,267 (1,157) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั (3,154) (5,219) 199 - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั (28) (6) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั (257) (50) - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั (70) 5 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั (1,765) (3,652) - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั (65) 11 - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั (43) (54) - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั (69) 7 - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั (101) (45) - - 
รวม 104,854 107,611 5,466 (1,157) 

7.3 เงนิปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดบริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 105,000 40,000 
รวม 105,000 40,000 
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8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
31 ธนัวาคม 2560 5,773,002 1,408
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 629,428 32 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  (85) - 
ผลต่างจากการแปลงค่า 26,104 - 
31 มีนาคม 2561 6,428,449 1,440 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
31 ธนัวาคม 2560 345,789 284 
ค่าเส่ือมสาํหรับสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (11) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 36,207 46
31 มีนาคม 2561 381,985 330 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธนัวาคม 2560 5,427,213 1,124 
31 มีนาคม 2561 6,046,464 1,110 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้าํท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี เท่ากบั 
2,697.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 2,726.4 ล้านบาท) ไปคํ้ าประกันการกู ้ยืมกับธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศสองแห่ง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นแห่งหน่ึงได้นาํเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเป็น
จาํนวน 1,643.4 ลา้นบาทไปจดจาํนองเพ่ือเป็นการคํ้าประกนักูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศญ่ีปุ่นตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1.5 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเขา้เป็นราคาทุนของงานระหว่าง 
ก่อสร้าง - โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า จาํนวนรวมทั้งส้ิน 16.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: จาํนวน 50.0  
ลา้นบาท) 

9. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2560 657,640 91 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 12,314 - 
ผลต่างจากการแปลงค่า 8,841 - 
31 มีนาคม 2561 678,795 91 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม   
31 ธนัวาคม 2560 3,433 25 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด 1,212 4 
31 มีนาคม 2561 4,645 29 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
31 ธนัวาคม 2560 654,207 66 
31 มีนาคม 2561  674,150 62 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

10. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท)

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

สกลุ
เงิน การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  
31 มีนาคม 

2561
31 ธนัวาคม 

2560
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
หมาย
เหตุ

1) THBFIX 3 
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

บาท ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นราย
ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2558 ถึงเดือน ธนัวาคม 2567 1,765,430 1,850,527 - - ก)

2) JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

เยน ชาํระดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย                
ไตรมาสและชาํระเงินตน้เป็นเงิน
เยน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 
ถึงเดือนมิถุนายน 2579 1,587,806 1,565,507 - - ข)

3) JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

เยน ชาํระดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย          
ไตรมาสและชาํระเงินตน้เป็นเงิน
เยน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 
ถึงเดือนธนัวาคม 2580 1,041,359 938,807 - - ค)

4) JPY LIBOR 3 
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

เยน ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินเยน
รายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน 
มีนาคม 2562 ถึงเดือนธนัวาคม 
2578 545,596 442,740 - - ง)

รวมเงินกูย้มืจากธนาคาร  4,940,191 4,797,581 - -
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (227,710) (225,592) - -
รวม  4,712,481 4,571,989 - -
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (538,144) (510,313) - -
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,174,337 4,061,676 - - 

หมายเหตุ 
ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั) ไดน้าํบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพยแ์ละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้ งหมดของบริษทัย่อยดงักล่าวไปคํ้ าประกนัการกู้ยืมกบั
ธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และขอ้ 8 

ข) วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (SS Hidaka No Mori GK) ไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบั
สถาบนัการเงินหลายแห่ง สาํหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่น 
โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 6,362.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยไดเ้บิกเงินกู ้
เป็นจาํนวน 5,401.9 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 5,401.9 ลา้นเยน) โดยมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของ
โรงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษทัยอ่ยไปคํ้าประกนัการกูย้มืกบัธนาคาร 

ค) เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (GK GSSE) ไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาํนวน 10,023.0 ล้านเยน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561               
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจาํนวน 3,542.8 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 3,239.4 ลา้นเยน) 
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ง) เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (Zouen Energy GK) ไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 2,453.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจาํนวน 1,856.2 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 1,527.7 ลา้นเยน) 

ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ
ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และการจ่ายเงิน
ปันผลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูแ้ละแจง้ใหธ้นาคารทราบ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีวงเงินกูย้ืมท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 1,705.0 ลา้นบาทและ 
8,037.1 ลา้นเยน (บริษทัและบริษทัย่อย: 31 ธันวาคม 2560: 1,705.0 ลา้นบาท และ 8,668.9 ลา้นเยน และ
เฉพาะบริษทัฯ: 1,665.0 ลา้นบาท)                    

11. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด       

วนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด       

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 96 - - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว และอ่ืนๆ (47) (33) (22) (20) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 49 (33) (22) (20) 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด          

วนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด          

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 106,041 101,665 106,531 102,358 
  
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0, 15, 

16.5, 20 
ร้อยละ 0, 15, 

16.5, 20 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 21,805 20,976 21,306 20,472
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:  

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 13) (26,458) (28,216) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 226 206 100 23 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (20,971) (21,523)
ขาดทุนทางภาษีสาํหรับงวดท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีระหวา่งงวด 
(ใชไ้ป) 4,476 7,001 (457) 1,008 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 49 (33) (22) (20) 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      

วนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ผลขาดทุนจากการประมาณการ                 ตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - - 

ภาษเีงินได้ทีแ่สดงอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  - - - - 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 340 293 117 96 

12. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน           
สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

13. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้า
จากความร้อนแสงอาทิตย ์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2645(1)/2556 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556  
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558) และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0246-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี             
9 มีนาคม 2561 และบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-1446-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 ภายใต้
เง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไร
สุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม             
ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี             
1 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 ตามลาํดบั) 

 รายไดจ้ากการขายและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนของบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 203 ลา้นบาทและเป็นจาํนวน 218 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

18 

14. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 

15. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ดงันั้น ผูบ้ริหารของบริษทัฯจึง
พิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว บริษทัฯและบริษทัย่อยประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบั
ท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้ 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

16.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั) ไดท้าํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายสุญัญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อสญัญา
ไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้าให้ 
กฟผ. บริษทัย่อยไดรั้บเงินสนบัสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จาํนวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต์ - 
ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น (SS Hidaka No Mori GK) ไดท้าํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
กบั Hokkaido Electric Power Company Limited   โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญา  

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อย (บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั) ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีอายุสัญญา 25 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด                
ในสญัญา 

16.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 8,232.9 ลา้นเยน (2560: 10,264.1 
ลา้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ, การซ้ือท่ีดินและดาํเนินการเก่ียวกบัใบอนุญาตต่างๆ และ
บริษทัย่อยในมองโกเลียมีรายจ่ายฝ่ายทุน จาํนวน 7.08 ลา้นมองโกเลีย (MNT) (31 ธันวาคม 2560: 28.82 
ลา้นมองโกเลีย (MNT) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
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16.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีดนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ยในญ่ีปุ่นไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี 
เร่ิมตั้งแต่ปี 2560 - 2561 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจาํนวนรวม 151.1 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 151.1 ลา้นเยน) 

16.4 สัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ 
โดยมีภาระผกูพนัในการชาํระค่าบริการคงเหลือตามสญัญา ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 55 39 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 160 160 
มากกวา่ 5 ปี 78 88 

รวม 293 287 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ยในญ่ีปุ่นเขา้ทาํสัญญากบัผูใ้หบ้ริการต่างๆ โดยมีบริการต่อปีเป็นจาํนวน 
67.5 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 61.7 ลา้นเยน) 

16.5 ค่าหุ้นบริษทัย่อย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้จากการออกและเรียกชาํระหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้
เท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจาํนวน 517.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 517.6 ลา้นบาท) และบริษทัยอ่ย
ในประเทศฮ่องกงมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเงินลงทุนในบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นอีกจาํนวน 2,409.4  
ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 2,611.8 ลา้นเยน) และบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศมองโกเลียอีกจาํนวน 8.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

16.6 หนังสือคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนั ซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญากบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นจาํนวน 32.3 ลา้นบาทและเฉพาะ
บริษทัฯเป็นจาํนวน 31.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: บริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นจาํนวน 85.3 ลา้นบาท
และเฉพาะบริษทัฯเป็นจาํนวน 72.0 ลา้นบาท) 
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16.7 ตราสารอนุพนัธ์ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั)                
มีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap contracts) 

 มูลคา่ตามสัญญา    
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัส้ินสุดสัญญา 

1. 265 ลา้นบาท 278 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX-REUTERS 3 
เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี          
ร้อยละ 5.795 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

2. 883 ลา้นบาท 925 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX-REUTERS 3 
เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี          
ร้อยละ 5.710 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

16.8 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินทรัพยเ์ป็น
เงินตราต่างประเทศ ลูกหน้ีสรรพากรและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เยน 1,698,306 1,649,528 10,990,418 9,536,125 0.293934 0.2898060 
ดอลลาร์สหรัฐ 8,886 11,745 6,349 5,926 31.231800 32.680900
ดอลลาร์สิงคโปร์ 30 30 3 3 23.822300 24.450250 
มองโกเลีย 115,080 33,383 5,160 333,146 0.013040 0.013439
ยโูร - - - 50 38.439400 39.027250
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17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

17.1 การจ่ายเงินปันผล     

วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 จาก
กาํไรประจาํปี 2560 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.205 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 
189 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2561  

17.2 การเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การลงทุนในบริษทัต่างประเทศเป็นจาํนวนเงิน 35 ลา้นเยน 

18. การอนุมตังิบการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
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