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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)                  
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และ                 
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ              
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น  

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 และขอ้ 6 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ส าหรับการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย                        
โดยบริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินส าหรับงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ  
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 13 ในปี 2561 บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า                                                       
ในต่างประเทศ โดยตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าประกอบดว้ยตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุน
ทางตรงอ่ืนๆและตน้ทุนการกูย้มืเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตน้ทุนโครงการระหวา่ง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ามียอดคงเหลือเป็นจ านวนเงินรวม 3,280 ลา้นบาท รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีจ านวนเงินเป็น
สาระส าคญัในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งสูง ในการพจิารณาและบนัทึก
รับรู้ตน้ทุนโครงการดงักล่าว รวมถึงการรับรู้ตน้ทุนการกูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้
ความส าคญัต่อการบนัทึกรับรู้ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ขา้พเจา้ไดค้วบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการระหวา่ง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพือ่ใหไ้ดรั้บเอกสารการตรวจสอบท่ีเพยีงพอและเหมาะสมในการตรวจสอบ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือและการจ่ายช าระเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า  

• การตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีส าหรับรายการท่ีเพิ่มข้ึนระหวา่งปีโดยการสุ่มตวัอยา่งทดสอบ 

• การทดสอบการค านวณและการบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืเป็นตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง  

• การสอบทานการบนัทึกตน้ทุนโครงการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า          
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง               
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน    
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด              
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

สิริกร  เพลินพิศศิริ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2562 



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8, 28 1,125,129,942         1,411,243,320      151,881,862         356,811,446       699,493,729          95,893,263           

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 8 438,921,606            192,148,926         215,474,655         235,070,746       -                             -                            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 408,800,346            151,364,248         156,766,163         134,597,000       93,263,224            29,595,798           

รายไดค่้าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกชาํระ 10 32,011,994              -                            -                            -                          -                             -                            

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                              -                            -                            108,362,682       302,997,448          7,142,875             

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

  - ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 -                              -                            -                            -                          -                             24,182,277           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,081,387              45,729,526           61,496,416           -                          -                             -                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,014,945,275         1,800,486,020      585,619,096         834,841,874       1,095,754,401       156,814,213         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 11 96,733,344              -                            -                            10,027                -                             -                            

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 68,634,350              246,377,717         155,781,264         767,922              2,205,487              -                            

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 -                              -                            -                            2,095,078,346    1,162,004,200       502,885,226         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12 -                              -                            -                            1,761,821,861    1,505,228,615       1,213,835,918      

เงินลงทุนระยะยาว 17,078,655              -                            -                            -                          -                             -                            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 8,352,084,134         5,427,213,145      3,684,952,730      1,003,982           1,123,961              826,617                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 950,633,439            654,207,263         535,996,888         49,352                65,780                   69,322                  

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 135,996,431            141,002,759         -                            -                          -                             -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 481,552                   292,862                212,500                181,929              95,854                   96,562                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 256,141,250            263,605                80,986                  -                          -                             -                            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,877,783,155         6,469,357,351      4,377,024,368      3,858,913,419    2,670,723,897       1,717,713,645      

รวมสินทรัพย์ 11,892,728,430       8,269,843,371      4,962,643,464      4,693,755,293    3,766,478,298       1,874,527,858      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 15 503,820,045            256,695,653         32,958,717           35,472,200         27,162,191            20,147,196           

เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 5,318,625                4,036,238             3,474,163             -                          -                             -                            

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                              -                            116,838                106,095,175       147,579,940          103,330,650         

ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 117,503,651            -                            -                            -                          -                             -                            

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึง

  กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 -                              70,241                  1,803,079             -                          -                             -                            

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 16 508,586,738            510,313,401         362,414,467         -                          -                             22,666,938           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,671,614              11,410,460           10,518,621           1,155,000           1,820,000              1,100,206             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,146,900,673         782,525,993         411,285,885         142,722,375       176,562,131          147,244,990         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - 

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 -                              -                            65,116                  -                          -                             -                            

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 6,868,208,595         4,061,676,194      3,250,790,305      780,644,759       -                             415,854,299         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,473,034              3,972,501             3,692,653             909,645              479,273                 482,809                

ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดย

   วิธีส่วนไดส่้วนเสียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                              -                            -                            235,937,247       281,607,027          69,326,407           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,887,681,629         4,065,648,695      3,254,548,074      1,017,491,651    282,086,300          485,663,515         

รวมหนีสิ้น 8,034,582,302         4,848,174,688      3,665,833,959      1,160,214,026    458,648,431          632,908,505         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 922,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 922,000,000            922,000,000         691,625,000         922,000,000       922,000,000          691,625,000         

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      (2561 และ 2560: หุน้สามญั 922,000,000 หุน้ 

         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 922,000,000            922,000,000         -                            922,000,000       922,000,000          -                            

      (2559: หุน้สามญั 10,000 หุน้ เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 -                              -                            250,000                -                          -                             250,000                

      หุน้สามญั 6,906,250 หุน้ เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 100) -                              -                            690,625,000         -                          -                             690,625,000         

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 922,000,000            922,000,000         690,875,000         922,000,000       922,000,000          690,875,000         

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,511,209,678         1,511,209,678      -                            1,511,209,678    1,511,209,678       -                            

   ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 33,098,414              33,098,414           33,098,414           33,098,414         33,098,414            33,098,414           

   กาํไรสะสม 

      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 64,814,985              40,713,654           -                            64,814,985         40,713,654            -                            

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,084,056,548         814,990,512         515,871,796         1,084,056,548    814,990,512          515,871,796         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (81,638,358)            (14,182,391)          1,774,143             (81,638,358)        (14,182,391)           1,774,143             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,533,541,267         3,307,829,867      1,241,619,353      3,533,541,267    3,307,829,867       1,241,619,353      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 324,604,861            113,838,816         55,190,152           -                          -                             -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,858,146,128         3,421,668,683      1,296,809,505      3,533,541,267    3,307,829,867       1,241,619,353      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,892,728,430       8,269,843,371      4,962,643,464      4,693,755,293    3,766,478,298       1,874,527,858      

-                              -                            -                            -                          -                             -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561  2560 2561  2560

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 527,649,956         283,789,176         -                              -                            

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 568,662,965         587,913,040         -                              -                            

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 32,711,994           -                            -                              -                            

รายไดค้า่บริการ 7 159,000                -                            29,000,000             36,000,000           

รายไดอ่ื้น 7 8,199,828             5,407,731             48,403,201             51,560,216           

รวมรายได้ 1,137,383,743      877,109,947         77,403,201             87,560,216           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขาย 20 316,180,844         167,609,265         -                              -                            

ตน้ทุนก่อสร้าง 20 25,688,454           -                            -                              -                            

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 20 166,832,431         219,900,694         58,589,280             41,446,538           

รวมค่าใช้จ่าย 508,701,729         387,509,959         58,589,280             41,446,538           

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัย่อย

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 628,682,014         489,599,988         18,813,921             46,113,678           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.2 -                            -                            483,118,981           345,870,019         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 628,682,014         489,599,988         501,932,902           391,983,697         

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 7 (148,157,122)        (146,879,628)        (19,992,367)            (44,182,058)          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 480,524,892         342,720,360         481,940,535           347,801,639         

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 (1,732,434)            (8,114,514)            86,075                    (7,969,269)            

กําไรสําหรับปี 478,792,458         334,605,846         482,026,610           339,832,370         

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ (43,848,547)          (17,631,172)          (67,455,967)            (16,156,254)          

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            199,720                -                              199,720                

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี (43,848,547)          (17,431,452)          (67,455,967)            (15,956,534)          

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 434,943,911         317,174,394         414,570,643           323,875,836         

การแบ่งปันกําไร:

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 482,026,610         339,832,370         482,026,610           339,832,370         

   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,234,152)            (5,226,524)            -                              -                            

478,792,458         334,605,846         482,026,610           339,832,370         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561  2560 2561  2560

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม:

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 414,570,643         323,875,836         414,570,643           323,875,836         

   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,373,268           (6,701,442)            -                              -                            

434,943,911         317,174,394         414,570,643           323,875,836         

กําไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน 23

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทตอ่หุน้) 0.52                      0.45                      0.52                        0.45                      

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 922,000,000         753,555,702         922,000,000           753,555,702         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)  

ส่วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลตา่งการแปลง ผลขาดทุนจากการ รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่ ภายใตก้าร สาํรอง คา่งบการเงินที่เป็น ประมาณการตามหลกั องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ
หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย กาํไรสะสม เงินตราตา่งประเทศ คณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 690,875,000           -                           33,098,414           -                         515,871,796           2,300,630                 (526,487)                      1,774,143               1,241,619,353        55,190,152             1,296,809,505        
กาํไรสาํหรับปี -                             -                           -                           -                         339,832,370           -                               -                                  -                             339,832,370           (5,226,524)             334,605,846           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                           -                           -                         -                             (16,156,254)              199,720                       (15,956,534)           (15,956,534)           (1,474,918)             (17,431,452)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                           -                           -                         339,832,370           (16,156,254)              199,720                       (15,956,534)           323,875,836           (6,701,442)             317,174,394           
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 231,125,000           1,511,209,678      -                           -                         -                             -                               -                                  -                             1,742,334,678        -                             1,742,334,678        
สาํรองตามกฎหมาย 18 -                             -                           -                           40,713,654         (40,713,654)           -                               -                                  -                             -                             -                             -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
   จากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                             -                           -                           -                         -                             -                               -                                  -                             -                             65,350,106             65,350,106             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 922,000,000           1,511,209,678      33,098,414           40,713,654         814,990,512           (13,855,624)              (326,767)                      (14,182,391)           3,307,829,867        113,838,816           3,421,668,683        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 922,000,000           1,511,209,678      33,098,414           40,713,654         814,990,512           (13,855,624)              (326,767)                      (14,182,391)           3,307,829,867        113,838,816           3,421,668,683        
กาํไรสาํหรับปี -                             -                           -                           -                         482,026,610           -                               -                                  -                             482,026,610           (3,234,152)             478,792,458           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                           -                           -                         -                             (67,455,967)              -                                  (67,455,967)           (67,455,967)           23,607,420             (43,848,547)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                           -                           -                         482,026,610           (67,455,967)              -                                  (67,455,967)           414,570,643           20,373,268             434,943,911           
สาํรองตามกฎหมาย 18 -                             -                           -                           24,101,331         (24,101,331)           -                               -                                  -                             -                             -                             -                             
จ่ายเงินปันผล 19 -                             -                           -                           -                         (188,859,243)         -                               -                                  -                             (188,859,243)         -                             (188,859,243)         
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
   จากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                             -                           -                           -                         -                             -                               -                                  -                             -                             190,392,777           190,392,777           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 922,000,000           1,511,209,678      33,098,414           64,814,985         1,084,056,548        (81,311,591)              (326,767)                      (81,638,358)           3,533,541,267        324,604,861           3,858,146,128        
3,858,146,128        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3,858,146,128        

-                         

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)  

ส่วนเกินทุน ผลต่างการแปลงค่า ผลขาดทุนจาก

ทุนเรือนหุน้ จากการรวมธุรกิจภายใต้ งบการเงินที่เป็น การประมาณการตาม รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  เงินตราต่างประเทศ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ของส่วนของผูถ้ือหุน้  ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 690,875,000                     -                                        -                                        -                                    489,687,533                 -                                           (315,491)                              (315,491)                       1,180,247,042              

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                                        -                                        33,098,414                       -                                    26,184,263                   2,300,630                             (210,996)                              2,089,634                     61,372,311                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - หลงัการปรับปรุง 690,875,000                     -                                        33,098,414                       -                                    515,871,796                 2,300,630                             (526,487)                              1,774,143                     1,241,619,353              

กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                                        -                                        -                                        -                                    339,832,370                 -                                           -                                           -                                    339,832,370                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                        -                                        -                                        -                                    -                                    (16,156,254)                         199,720                                (15,956,534)                  (15,956,534)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                        -                                        -                                        -                                    339,832,370                 (16,156,254)                         199,720                                (15,956,534)                  323,875,836                 

รับชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 231,125,000                     1,511,209,678                  -                                        -                                    -                                    -                                           -                                           -                                    1,742,334,678              

สาํรองตามกฏหมาย 18 -                                        -                                        -                                        40,713,654                   (40,713,654)                  -                                           -                                           -                                    -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 922,000,000                     1,511,209,678                  33,098,414                       40,713,654                   814,990,512                 (13,855,624)                         (326,767)                              (14,182,391)                  3,307,829,867              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 922,000,000                     1,511,209,678                  -                                        40,713,654                   768,857,310                 -                                           15,847                                  15,847                          3,242,796,489              

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 6 -                                        -                                        33,098,414                       -                                    46,133,202                   (13,855,624)                         (342,614)                              (14,198,238)                  65,033,378                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 - หลงัการปรับปรุง 922,000,000                     1,511,209,678                  33,098,414                       40,713,654                   814,990,512                 (13,855,624)                         (326,767)                              (14,182,391)                  3,307,829,867              

กาํไรสาํหรับปี -                                        -                                        -                                        -                                    482,026,610                 -                                           -                                           -                                    482,026,610                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                        -                                        -                                        -                                    -                                    (67,455,967)                         -                                           (67,455,967)                  (67,455,967)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                        -                                        -                                        -                                    482,026,610                 (67,455,967)                         -                                           (67,455,967)                  414,570,643                 

สาํรองตามกฎหมาย 18 -                                        -                                        -                                        24,101,331                   (24,101,331)                  -                                           -                                           -                                    -                                    

เงินปันผลจ่าย 19 -                                        -                                        -                                        -                                    (188,859,243)                -                                           -                                           -                                    (188,859,243)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 922,000,000                     1,511,209,678                  33,098,414                       64,814,985                   1,084,056,548              (81,311,591)                         (326,767)                              (81,638,358)                  3,533,541,267              

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

(จดัประเภทใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 480,524,892           342,720,360           481,940,535           347,801,639                 

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 213,510,147           119,549,548           207,764                  192,251                        

   ผลขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 943,445                  451,745                  430,450                  410,635                        

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              (483,118,971)          (345,870,019)                

   ขาดทุนจากอตัราแลกแปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 15,803,783             1,028,917               -                              -                                    

   ดอกเบ้ียรับ (5,882,279)              (2,477,272)              (47,903,519)            (51,343,701)                  

   คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 148,157,122           146,879,628           19,992,368             44,182,058                   

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 853,057,110           608,152,926           (28,451,373)            (4,627,137)                    

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (256,095,563)          6,144,800               3,391,606               (12,670,591)                  

   รายไดค้า่ก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกชาํระ (32,011,994)            -                              -                              -                                    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,648,139             15,096,708             -                              -                                    

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 176,640,775           (90,596,453)            1,437,565               (2,205,487)                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (250,871,317)          (132,688)                 -                              -                                    

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 245,856,230           29,563,257             6,716,862               1,910,899                     

   คา่หุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 117,503,651           -                              -                              -                                    

   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 1,282,387               562,075                  -                              -                                    

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 261,153                  891,839                  (665,000)                 719,796                        

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (118,940)                 (371,617)                 -                              -                                    

   เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 891,151,631           569,310,847           (17,570,340)            (16,872,520)                  

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,838,702)              (936,296)                 (1,181,056)              (729,464)                       

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 889,312,929           568,374,551           (18,751,396)            (17,601,984)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

(จดัประเภทใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน (246,772,680)          23,325,729             (235,070,746)          -                                    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว (96,733,343)            -                              (10,027)                   -                                    

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              194,634,766           (295,854,573)                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              (933,074,146)          (634,936,697)                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              (226,599,946)          (109,529,850)                

เงินลงทุนระยะยาว (17,078,655)            -                              -                              -                                    

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              339,999,924           359,999,921                 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,067,917,504)       (1,815,441,682)       (71,357)                   (473,854)                       

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (300,649,430)          (145,835,458)          -                              (12,200)                         

เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 14,676,029             144,903,000           -                              -                                    

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ -                              (141,002,759)          -                              -                                    

ดอกเบ้ียรับ 5,882,279               2,477,272               4,359,115               1,076,330                     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 190,392,777           65,350,106             -                              -                                    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,518,200,527)       (1,866,223,792)       (855,832,417)          (679,730,923)                

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              (116,838)                 (41,484,765)            44,249,290                   

เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (70,241)                   (1,797,954)              -                              -                                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 3,479,166,702        2,174,662,124        800,000,000           270,000,000                 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (542,148,927)          (1,059,441,250)       -                              (715,000,000)                

รับชาํระคา่หุน้สามญัเพ่ิมทุน -                              1,774,637,500        -                              1,774,637,500              

เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการเสนอขายหุน้ -                              (40,354,218)            -                              (40,354,218)                  

เงินสดจ่ายเงินปันผล (188,859,243)          -                              (188,859,243)          -                                    

จ่ายดอกเบ้ียและคา่ธรรมเนียมธนาคาร (366,497,270)          (288,091,538)          (37,754,462)            (32,599,199)                  

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 2,381,591,021        2,559,497,826        531,901,530           1,300,933,373              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (38,816,801)            (2,287,127)              -                              -                                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ (286,113,378)          1,259,361,458        (342,682,283)          603,600,466                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,411,243,320        151,881,862           699,493,729           95,893,263                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 1,125,129,942        1,411,243,320        356,811,446           699,493,729                 

-                              -                              -                              -                                    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแทน 651,552                  394,263                  -                              -                                    

   โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ 55,135,634             50,039,106             -                              -                                    

   เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 22,217,559             193,011,123           -                              -                                    

   เงินทดรองจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 107,048,142           -                              -                              -                                    

   คา่หุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 117,503,651           -                              -                              -                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทจ ากัด            
ตามกฎหมายไทยเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัเป็นกลุ่มบุคคลในตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดยถือหุ้นทั้งโดยตรงในนามบุคคลและถือ
หุ้นผ่านบริษทั (ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดังกล่าว) ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน                
การใหค้  าปรึกษาและให้บริการส าหรับกิจการพลงังานกบับริษทัในเครือ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

 ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทั มหาชน จ ากดัและเปล่ียนช่ือบริษทั
จาก “บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั” เป็น “บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน)”  

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี             
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                        
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ี ได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กลุ่มบริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนและใหค้  าปรึกษา ไทย 100.0 100.0 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ  ากดั ลงทุนและใหค้  าปรึกษา ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 

บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั   ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ  ากดั                           ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
กลุ่มบริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและใหค้  าปรึกษา ฮ่องกง 100.0 100.0 
บริษทั Surge Energy Corporation Limited  ลงทุนและใหค้  าปรึกษา ฮ่องกง 100.0 100.0 
บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและใหค้  าปรึกษา ฮ่องกง 100.0 100.0 
บริษทั Sermsang Sustainable Singapore 

Private Limited 
ลงทุนและใหค้  าปรึกษา สิงคโปร์ 100.0 100.0 

บริษทั Seijo Corporation  ลงทุนและใหค้  าปรึกษา ญ่ีปุ่น 100.0 100.0 
SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 87.0 87.0 
GK GSSE  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 90.0 90.0 
Zouen Energy GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100.0 100.0 
Ashita Power 1 GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100.0 100.0 
Ashita Power 2 GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100.0 100.0 
Tenuun Gerel Construction LLC ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า มองโกเลีย 75.0 73.7 
Truong Thanh Quang Ngai Power and 

High Technology JSC. 
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เวยีดนาม 80.0 - 
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(ก) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสัง่การกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

(ข) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

(ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

(ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก   
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่เป็นของบริษทัฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.2.1 การลงทุนเพิ่มของบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
บริษทั จ านวนเงินท่ีลงทุน 

 สกลุเงิน 2561 2560 
SS Hidaka No Mori GK เยน 197.4 351.5 
GK GSSE  เยน 684.0 4.0 
Zouen Energy GK เยน 208.5 364.0 
Ashita Power 1 GK เยน 295.0 280.0 
Ashita Power 2 GK เยน 51.7 120.0 
Tenuun Gerel Construction LLC มองโกเลีย 21,318.5 21,064.5 

2.2.2 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทั Access C Management Limited ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุน                   
จดทะเบียนจากเดิม 450,000 หุน้ เป็น 650,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ                   
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้ในวนัท่ี 15 และ 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
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2.2.3 การซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 

 ในระหว่างปี บริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดท้  าสัญญาการซ้ือหุ้นของบริษทั Truong Thanh Quang Ngai 
Power and High Technology JSC (“TTQN”) ซ่ึงจัดตั้ งในประเทศเวียดนามจ านวน 20 ล้านหุ้น                
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 12,720 ดองเวียดนาม คิดเป็นจ านวน
เงินรวม 254,400 ลา้นดองเวียดนาม (หรือเทียบเท่า 357.3 ลา้นบาท) จากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 
TTQN เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2561 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ของบริษทั TTQN ณ วนัท่ีซ้ือหุ้น มีมูลค่า 
250,005 ลา้นดองเวียดนาม (หรือเทียบเท่า 347.5 ลา้นบาท) โดยเป็นส่วนของบริษทัฯ (ร้อยละ 80) เป็น
จ านวนเงิน 200,000 ลา้นดองเวียดนาม (หรือเทียบเท่า 278 ลา้นบาท) ส่วนต่างระหว่างสินทรัพยสุ์ทธิ
ตามสัดส่วนท่ีถือโดยบริษทัฯกับมูลค่าหุ้นท่ีซ้ือบนัทึกไวเ้ป็นค่าสิทธิในบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
จ านวน 79.3 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั TTQN มีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้จ านวน 25 ลา้นหุ้น ในราคา
หุ้นละ 10,000 ดองเวียดนาม คิดเป็นจ านวนเงินรวม 250,000 ลา้นดองเวียดนาม (หรือเทียบเท่า 347.5 
ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดจ่้ายเงินช าระค่าหุน้แก่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นจ านวนเงิน 
170,707.9 ลา้นดองเวียดนาม (หรือเทียบเท่า 240.7 ลา้นบาท) ส่วนท่ีเหลือไดบ้นัทึกอยูใ่นค่าหุ้นคา้งจ่าย
เป็นจ านวน 83,692 ลา้นดองเวียดนาม (หรือเทียบเท่า 117.5 ลา้นบาท)  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้
จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้ารับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุผลว่าบริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ี
ก าหนดไว ้ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้นและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุน
ได ้เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ะรับรู้เป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัค่าใชจ่้ายรายการใดจะรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนอยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยรับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บชดเชย  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไดร้วมเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนเน่ืองจากมี
เง่ือนไขตอ้งปฏิบติัตามสญัญาและเม่ือไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาแลว้ เงินอุดหนุนดงักล่าวแสดงหกัจาก
มูลค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพยใ์นรูปของค่าเส่ือมราคาท่ีลดลง 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกรายได้จากสัญญาก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ 
อตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จค านวณโดยการส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าจริงกบังาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสญัญาโดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “ รายไดค่้าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ ”                
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนสัญญาท่ีมีการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้มากกว่ามูลค่างานจะแสดงไวเ้ป็น 
“รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวียน 

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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ต้นทุนการก่อสร้าง 

ตน้ทุนการก่อสร้างประกอบดว้ยตน้ทุนค่าวสัดุและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงค านวณตามส่วนของงานท่ี
ท าเสร็จ สัญญาท่ีมีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีจ่ายจริงมากกว่าจ านวนท่ีควรถือเป็นตน้ทุนในการให้บริการตาม
ส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จแต่ยงัไม่มีการเรียกช าระเงินและตน้ทุนของสัญญาท่ียงัไม่เร่ิมรับรู้รายไดจ้ะแสดงไว้
เป็น “งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และสัญญาท่ีมี
ตน้ทุนในการใหบ้ริการจากการค านวณตามส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จมากกวา่ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีจ่ายจริงจะ
แสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย             
จะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

 ในระหว่างปี บริษทัฯไดต้ดัสินใจเปล่ียนวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย โดยเร่ิมใช้นโยบายการบญัชีน้ีตั้ งแต่วนัท่ี                      
1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป บริษทัฯ ไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นผล
ของการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 6 

 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.5 โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง 

 ต้นทุนทั้ งหมดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พื่อให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุน
ดงักล่าวประกอบดว้ย วสัดุและอุปกรณ์ ตน้ทุนการก่อสร้าง ค่าบริหารจดัการโครงการ ค่าท่ีปรึกษา ค่าใชจ่้าย
ทางตรง และค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
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4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ       
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยวิธี
เสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20, 25 ปี 
อาคารส านกังานและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
โรงผลิตกระแสไฟฟ้า 20, 25 ปี 
ระบบหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 25 ปี 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และอะไหล่ 20, 25 ปี 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่ง 3, 5, 10, 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน                 
งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น  



10 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้ น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน ์
ค่าสิทธิในการเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 25 ปี 
ระบบส่ือสารและจ าหน่ายไฟฟ้าภายนอก 20, 25 ปี 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์    5 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือ            
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากว่าหาก
บริษทัฯคาดวา่จะไม่ซ้ือสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัส้ินสุดของสญัญา  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน   
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินใหกู้ย้มืหรือเงินกูย้มืจากของหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิได้
คาดหมายว่าจะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดง
เป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการรับหรือช าระเงินกูย้มืนั้น 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่             
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึง
เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ย
ตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.13 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 บริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้โดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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4.16 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี             
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ิน                     
รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้จ านวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากหรือจ่ายให้แก่คู่สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เม่ือไดมี้
การใชส้ัญญาดงักล่าวแลว้ในงบก าไรขาดทุน และไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินตามสัญญา และมูลค่ายติุธรรมของ
สัญญา ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ                         
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                    
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว                
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม
และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 บริษัทฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีส าคญั
เก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคา
ทุนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สียในระหว่างปีปัจจุบนั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี   

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี                     

1 มกราคม 
 2561 2560 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน  376,633,716 346,640,407 130,698,718 
ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนได้
เสียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน (235,937,247) (281,607,028) (69,326,407) 

ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรรเพิ่มข้ึน  189,252,260 46,133,203 26,184,263 
ส่วนเกินธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเพิ่มข้ึน 33,098,414 33,098,414 33,098,414 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน (ลดลง) (81,654,205) (14,198,238) 2,089,634 

 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
ก าไรขาดทุน:   
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 483,118,981 345,870,018 
เงินปันผลรับลดลง (339,999,924) (359,999,921) 
ค่าใชจ่้ายบริหารลดลง - 34,078,843 
ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 143,119,057 19,948,940 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง (67,455,967) (16,156,254) 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ - สุทธิจากภาษี
เงินไดล้ดลง - (131,618) 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน  0.16 0.03 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบัผูบ้ริหารส าคญั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหาร
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค่้าบริการ - - 29,000,000 36,000,000 อตัราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 45,297,919 50,397,333 อตัราดอกเบ้ีย                        

ร้อยละ 2.00 - 8.70  
เงินปันผลรับ - - 339,999,924 359,999,921  
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2,754,235 5,237,165 อตัราดอกเบ้ีย                  

ร้อยละ 0.90 - 6.225  
ค่าบริการจ่าย - - 10,200,000 - อตัราตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขาย 4,045,318 - - - อตัราตามสญัญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 507,023 360,000 360,000 360,000 อตัราตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษาจ่าย - 435,000 - - อตัราตามสญัญา 
ซ้ือท่ีดิน - กรรมการ - 6,849,721 - - สอดคลอ้งกบัราคา

ประเมินของผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ 

ซ้ือโปรแกรมพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

766,500 - - - อตัราตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย 823,032 - 20,358,546 27,922,500 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 823,032 - 20,358,546 27,922,500 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย  - - 107,263,400 63,719,073 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 107,263,400 63,719,073 

     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)     

บริษทัยอ่ย - - 20,806,234 19,213,087 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 20,806,234 19,213,087 

     
ค่าเช่าค้างจ่าย - กรรมการและกิจการที่เกีย่วข้องกัน         
(หมายเหตุ 15)     

กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - กรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000 30,000 30,000 30,000 

 สัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้บริการกบับริษทัยอ่ยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายช าระค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาให้บริการกบับริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯตอ้งจ่ายช าระค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  

 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั) ไดมี้การลงนามใน
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั) เป็นระยะเวลา 
25 ปี บริษทัยอ่ยเร่ิมมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั) ไดมี้การลงนามใน
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั) เป็นระยะเวลา 
25 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยยงัไม่มีรายไดจ้ากสญัญาฉบบัน้ี 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2561 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2561 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ทริปเป้ิลพ ีรีนิวเอเบ้ิล จ ากดั                                               2,129,389 - (2,129,389) - 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 13,680,855 6,050,000 - 19,730,855 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 287,187,204 - (198,555,377) 88,631,827 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 302,997,448 6,050,000 (200,684,766) 108,362,682 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  - 11,122,867 - 11,122,867 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 1,162,004,200 808,470,000 - 1,970,474,200 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั - 5,500,000 - 5,500,000 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั - 107,981,279 - 107,981,279 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,162,004,200 933,074,146 - 2,095,078,346 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้มืเงินกบั บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2564 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.7 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 
2563 - 2570 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 2.1 - 3.7 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสญัญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2564 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 2.1 - 3.7 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2564 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 2.1 - 3.7 ต่อปี 
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   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือ ณ เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  55,000 - (55,000) - 
บริษทั สยามคลีน โซลูชัน่ จ  ากดั  55,150 - (55,150) - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 150,000 - (150,000) - 
S. Global Power Limited 12,481 - (12,481) - 
บริษทั ทริปเป้ิลพ ีรีนิวเอเบ้ิล จ ากดั                                               2,109,389 20,000 - 2,129,389 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิล พาวเวอร์ จ ากดั 30,000 - (30,000) - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                             - 12,000,000 (12,000,000) - 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 4,730,855 8,950,000 - 13,680,855 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั - 307,067,503 (19,880,299) 287,187,204 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,142,875 328,037,503 (32,182,930) 302,997,448 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  527,067,503 942,004,200 (307,067,503) 1,162,004,200 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  527,067,503 942,004,200 (307,067,503) 1,162,004,200 

 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือ ณ เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2561 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2561 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 78,060,108 - (1,070,000) 76,990,108 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  11,598,772 - - 11,598,772 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 40,717,104 1,000,000 (41,717,104) - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิล พาวเวอร์ จ ากดั 3,049,737 - (170,000) 2,879,737 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 3,122,927 - (170,000) 2,952,927 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 17,661 - (17,661) - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 2,324,784 - (170,000) 2,154,784 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ  ากดั 8,688,847 1,000,000 (170,000) 9,518,847 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 147,579,940 2,000,000 (43,484,765) 106,095,175 
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   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 81,819,859 - (3,759,751) 78,060,108 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  8,073,372 10,000,000 (6,474,600) 11,598,772 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 1,468,322 46,750,000 (7,501,218) 40,717,104 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิล พาวเวอร์ จ ากดั 3,168,050 - (118,313) 3,049,737 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 3,173,927 - (51,000) 3,122,927 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 2,588,993 5,417,661 (7,988,993) 17,661 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 2,375,784 - (51,000) 2,324,784 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ  ากดั 662,343 8,139,850 (113,346) 8,688,847 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 103,330,650 70,307,511 (26,058,221) 147,579,940 

 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือ ณ เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2561 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2561 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 
 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือ ณ เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 116,838 - (116,838) - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116,838 - (116,838) - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,708,936 24,235,953 23,708,936 24,235,953 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 415,096 395,844 415,096 395,844 
รวม 24,124,032 24,631,797 24,124,032 24,631,797 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระผูกพนัระยะส้ัน 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
  (จดัประเภทใหม่)   
เงินสด 3,505,783 351,967 4,481 15,000 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 760,298 3,876,367 31,849 60,000 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 1,120,863,861 1,407,014,986 356,775,116 699,418,729 
รวม 1,125,129,942 1,411,243,320 356,811,446 699,493,729 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง มีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์  านวน 90.9 ลา้นบาท       
(31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ย: 86.8 ลา้นบาท) น าไปจ าน าเพื่อใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือเงินกูร้ะยะ
ยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 โดยบริษทัยอ่ยฯสามารถเบิกถอนเงินฝากธนาคาร
ดงักล่าวเพื่อใชจ่้ายในการด าเนินงานได ้ 

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระผูกพนัระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์  านวน 235.0 ลา้นบาทซ่ึงไดว้างไวเ้ป็น
หลกัประกนัส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ไดจ้  าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 203.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 192.1 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้หกู้ ้เพื่อ
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ี
ก าหนด โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวถูกกนัไวเ้พื่อใชส้ าหรับการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีจะครบ
ก าหนดช าระภายใน 6 เดือน 



23 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 375,145 - 7,518,546 3,210,000 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 447,887 - - 3,312,500 
3 - 6 เดือน - - - 3,210,000 
6 - 12 เดือน - - 1,070,000 5,350,000 
เกิน 1 ปี - - 11,770,000 12,840,000 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 823,032 - 20,358,546 27,922,500 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 181,600,341 144,732,528 - - 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 36,692 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 181,637,033 144,732,528 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 107,263,400 63,719,073 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 107,263,400 63,719,073 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
เงินจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 10,434,399 2,048,509 4,693,315 216,399 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 93,557,744 - - - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 107,048,142 - - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 15,299,996 4,583,211 2,281,739 1,405,252 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 226,340,281 6,631,720 6,975,054 1,621,651 

   รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 408,800,346 151,364,248 134,597,000 93,263,224 

10. รายได้ค่าก่อสร้างที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ 

(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

มูลค่างานตามสัญญา  43,642,155 - 

การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ 32,011,994 - 
หกั : มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเกบ็ - - 

รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 32,011,994 - 
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11. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระผูกพนัระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์  านวน 0.01 ลา้นบาทซ่ึงไดว้างไวเ้ป็น
หลกัประกนัส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

บริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์  านวน 330.0 ลา้นเยน หรือประมาณจ านวน  
96.7 ลา้นบาทท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชภ้ายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัย่อยตอ้งท า
การขออนุญาตธนาคารในการเบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว   

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560                        
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)      (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทัย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,538,337 1,308,259 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 95,645 96,631 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                                              100 100 210,000 10,000 210,000 10,000 - - 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 - - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 12,046 12,155 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 49,749 49,381 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,904 3,185 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 100 100 70,000 46,100 70,000 46,100 48,281 20,070 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 3,000 3,260 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,704 9,858 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 2,155 2,430 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 100 100 5,200 2,500 5,200 2,500 - - 

รวม     1,419,268 1,192,668 1,761,821 1,505,229 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (34,080) (34,080) - - 

     1,385,188 1,158,588 1,761,821 1,505,229 
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นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีมีผลขาดทุนสะสมเกิน
ทุนซ่ึงแสดงภายใตห้ัวขอ้ “ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย” ในงบการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สดัส่วนการลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)      (ปรับปรุงใหม่) 
ผลขาดทุนที่เกนิกว่าเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 ที่บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง 

  
      

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  100 100 210,000 10,000 210,000 10,000 (209,321) (268,468) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 (26,560) (10,790) 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 100 100 5,200 2,500 5,200 2,500 (56) (2,349) 

รวมผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 235,200 32,500 (235,937) (281,607) 

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ
อ่ืน จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 570,078 572,130 - - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (986) 984 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (73,593) (194,390) (67,261) (16,739) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั (15,575) (18,902) (195) 583 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั (109) (1,059) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 368 37 - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ ากดั (281) 6 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 4,311 (13,415) - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั (259) 43 - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั (154) 587 - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั (275) 27 - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั (406) (178) - - 

รวม 483,119 345,870 (67,456) (16,156) 
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12.3 เงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปีบริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 340,000 360,000 

รวม 340,000 360,000 

12.4 การเรียกช าระค่าหุ้นและการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

12.4.1 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ลา้นบาทเป็น 810 ลา้นบาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 8 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทั เสริมสร้าง 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในอตัราร้อยละ 25 คิดเป็นเงินจ านวน 200 ลา้น
บาท และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุน้จ านวนดงักล่าวแลว้ ในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 

12.4.2 เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทัเสริมสร้าง อินฟินิท 
จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50 ลา้นบาทเป็น 130 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 0.8 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทั เสริมสร้างอินฟินิท 
จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในอตัราร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน 20 ลา้นบาท พร้อมกบัเรียกช าระ                 
ค่าหุ้นเพิ่มทุนของหุ้นเดิมอีก 3.9 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยดงักล่าว ไดรั้บช าระค่าหุ้นแลว้ในวนัท่ี        
11 ธนัวาคม 2561 

12.4.3 ในระหว่างปี บริษทัทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นเงิน 
2.7 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าว ไดรั้บช าระค่าหุ้นแลว้ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 และในวนัท่ี               
6 ธนัวาคม 2561 
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12.5 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

12.5.1 รายละเอียดของบริษทัย่อย (ท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยออ้ม) ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญั   

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
สดัส่วนท่ีถือโดยส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ก าไร (ขาดทุน)               
ท่ีแบ่งใหก้บั             

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
SS Hidaka No Mori GK 13.0 13.0 (54,851) (43,241) 2,417 (2,827) - - 
GK GSSE  10.0 10.0 (41,950) (19,697) (249) (1,869) - - 
Tenuun Gerel Construction LLC 25.0 26.3 (159,840) (50,891) (1,927) (531) - - 
Truong Thanh Quang Ngai 

Power and High Technology 
JSC 

20.0 - (67,954) - (3,475) - - - 

12.5.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั                   
ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท)

 SS Hidaka No Mori GK GK GSSE 
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 

Truong Thanh Quang 
Ngai Power and High 

Technology JSC 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 100,900 10,892 118,798 82,824 26,655 282,865 199,436 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,912,940 1,793,625 2,133,335 979,106 760,235 266,906 141,131 - 
หน้ีสินหมุนเวยีน 132,383 181,274 8,495 10,846 132,829 197,403 795 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,491,161 1,294,813 1,824,213 854,147 14,699 - - - 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: พนับาท)

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 SS Hidaka No Mori GK GK GSSE 
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 

Truong Thanh Quang Ngai 
Power and High 
Technology JSC 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได ้ 194,061 21 6 - 1,358 244 38 - 
ก าไร (ขาดทุน)  18,593 (21,744) (2,486) (18,692) (7,709) (1,709) (9,524) - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 3,754 (21,621) 4,916 (12,645) (56,739) 1,499 (4,897) - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 22,347 (43,365) 2,430 (31,337) (64,448) (210) (14,421) - 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 SS Hidaka No Mori GK GK GSSE 
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 

Truong Thanh Quang 
Ngai Power and High 

Technology JSC 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 171,768 (85,211) (81,010) 4,186 5,739 4,186 (209,068) - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุน (176,751) (391,922) (1,073,141) (73,714) (561,658) (73,714) (141,100) - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
จดัหาเงิน 144,286 471,026 1,190,125 320,558 339,328 320,558 354,200 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) สุทธิ 139,303 (6,107) 35,974 251,030 (216,591) 251,030 4,032 - 
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารส านกังาน
และส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
โรงผลิต

กระแสไฟฟ้า 

ระบบหลงัคา
พลงังาน

แสงอาทิตย ์

เคร่ืองจกัร
อุปกรณ์และ
อะไหล่ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชแ้ละ
เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ 

โรงไฟฟ้า
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
1 มกราคม 2560  156,832,890 138,634,466 5,590,239 491,839,907 - 2,271,589,375 2,770,418 7,264,953 837,878,133 3,912,400,381 
ซ้ือเพิ่ม 72,451,500 - - - - 394,263 482,234 - 1,985,558,897 2,058,886,894 
ตดัจ าหน่าย - - - - - (394,263) - - - (394,263) 
รับเงินอุดหนุนรัฐบาล - - - - - - - - (144,903,000) (144,903,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - - - - (52,987,761) (52,987,761) 
31 ธนัวาคม 2560  229,284,390 138,634,466 5,590,239 491,839,907 - 2,271,589,375 3,252,652 7,264,953 2,625,546,269 5,773,002,251 
ซ้ือเพิ่ม - - - - - 651,552 1,235,454 - 3,121,817,684 3,123,704,690 
ตดัจ าหน่าย - - - - - (651,552) - - - (651,552) 
โอนเขา้/(โอนออก) - 104,927,014 2,789,306 274,014,814 105,809,627 1,970,440,921 11,980,450 - (2,469,962,132) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 820,750 - - - - - - - 3,157,279 3,978,029 
31 ธนัวาคม 2561 230,105,140 243,561,480 8,379,545 765,854,721 105,809,627 4,242,030,296 16,468,556 7,264,953 3,280,559,100 8,900,033,418 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
1 มกราคม 2560  -  10,604,587 533,593 37,622,384 - 173,735,257 615,123 4,336,707 - 227,447,651 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  - 5,545,379 279,512 19,673,596 - 90,902,040 538,857 1,440,535 - 118,379,919 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - - - - - (38,464) - - - (38,464) 
31 ธนัวาคม 2560  - 16,149,966 813,105 57,295,980 - 264,598,833 1,153,980 5,777,242 - 345,789,106 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,824,267 291,739 29,544,828 2,356,239 159,556,536 1,291,588 1,382,385 - 202,247,582 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - - - - - (87,404) - - - (87,404) 
31 ธนัวาคม 2561 - 23,974,233 1,104,844 86,840,808 2,356,239 424,067,965 2,445,568 7,159,627 - 547,949,284 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี           
31 ธนัวาคม 2560  229,284,390 122,484,500 4,777,134 434,543,927 - 2,006,990,542 2,098,672 1,487,711 2,625,546,269 5,427,213,145 
31 ธนัวาคม 2561 230,105,140 219,587,247 7,274,701 679,013,913 103,453,388 3,817,962,331 14,022,988 105,326 3,280,559,100 8,352,084,134 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี           
2560 (จ  านวน 116,396,526 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)      118,379,919 
2561 (จ  านวน 200,154,274 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)      202,247,582 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งานระหวา่งก่อสร้าง 

อุปกรณ์ส านกังาน
และเคร่ืองตกแต่ง

ส านกังาน รวม 
ราคาทุน    
1 มกราคม 2560 - 933,825 933,825 
ซ้ือเพ่ิม 408,256 65,597 473,853 
31 ธนัวาคม 2560 408,256 999,422 1,407,678 
ซ้ือเพ่ิม - 71,357 71,357 
31 ธนัวาคม 2561 408,256 1,070,779 1,479,035 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2560  - 107,208 107,208 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 176,509 176,509 
31 ธนัวาคม 2560 - 283,717 283,717 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 191,336 191,336 
31 ธนัวาคม 2561 - 475,053 475,053 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ    
31 ธนัวาคม 2560  408,256 715,705 1,123,961 
31 ธนัวาคม 2561 408,256 595,726 1,003,982 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน)   176,509 
2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน)   191,336 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้น าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีเป็น
จ านวนเงิน 2,609.8 ลา้นบาท (2560: 2,726.4 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็นการค ้ าประกันการกูย้ืมกับ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นสองแห่งไดน้ าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,159.0 ลา้นบาทไปจดจ านองเพื่อเป็นการค ้าประกนักูย้ืมกบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศญ่ีปุ่นตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (2560: 1.5 ลา้นบาท) 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยในญ่ีปุ่นไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้าง - โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวน 55.1 ลา้นบาท (2560: 50 ลา้นบาท)  
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14. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าสิทธิในการ
เช่ือมโยงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ระบบส่ือสาร
และจ าหน่าย
ไฟฟ้าภายนอก 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ระบบส่ือสาร
และจ าหน่าย
ไฟฟ้าภายนอก
และค่าสิทธิ 

และใบอนุญาต
ระหวา่งก่อสร้าง 

โปรแกรม
ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2560 6,900,000 54,487,569 434,751 476,399,423 - 538,221,743 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน - 63,574,906 97,800 82,162,749 - 145,835,455 
ผลต่างจากการแปลง          
ค่างบการเงิน - (1,967,274) - (24,449,714) - (26,416,988) 

31 ธนัวาคม 2560  6,900,000 116,095,201 532,551 534,112,458 - 657,640,210 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน - 439,390 74,133 312,558,413 766,500 313,838,436 
โอนเขา้/(โอนออก) - 268,921,773 - (268,921,773) - - 
ผลต่างจากการแปลง         
ค่างบการเงิน - - - 7,126,714 - 7,126,714 

31 ธนัวาคม 2561 6,900,000 385,456,364 606,684 584,875,812 766,500 978,605,360 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2560 527,803 1,613,912 83,140 - - 2,224,855 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  276,000 843,951 88,141 - - 1,208,092 

31 ธนัวาคม 2560  803,803 2,457,863 171,281 - - 3,432,947 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 276,000 10,968,527 105,442 - - 11,349,969 

31 ธนัวาคม 2561 1,079,803 13,426,390 276,723 - - 14,782,916 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า - - - (13,189,005) - (13,189,005) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       
31 ธนัวาคม 2560  6,096,197 113,637,338 361,270 534,112,458 - 654,207,263 

31 ธนัวาคม 2561 5,820,197 372,029,974 329,961 571,686,807 766,500 950,633,439 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี       
2560 รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน 1,208,092 

2561 (จ านวน 10,124,577 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 11,349,969 
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 ระบบส่ือสารและจ าหน่ายไฟฟ้าภายนอกและค่าสิทธิและใบอนุญาตระหวา่งก่อสร้างยงัไม่ตดัค่าตดัจ าหน่าย
เน่ืองจากโรงไฟฟ้ายงัอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือโรงไฟฟ้าดงักล่าวเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย ์

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ รวม 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2560   79,065 79,065 
ซ้ือเพ่ิม 12,200 12,200 
31 ธนัวาคม 2560  91,265 91,265 
ซ้ือเพ่ิม - - 
31 ธนัวาคม 2561 91,265 91,265 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2560  9,743 9,743 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 15,742 15,742 
31 ธนัวาคม 2560 25,485 25,485 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 16,428 16,428 
31 ธนัวาคม 2561 41,913 41,913 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
31 ธนัวาคม 2560  65,780 65,780 

31 ธนัวาคม 2561 49,352 49,352 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน)  15,742 

2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน)  16,428 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,089 - 5,457,000 - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 247,986,997 11,206,441 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 137,973,288 207,347,724 4,106,889 2,572,410 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย - - 20,806,234 19,213,087 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000 30,000 30,000 30,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 117,814,671 38,111,488 5,072,077 5,346,694 
รวม 503,820,045 256,695,653 35,472,200 27,162,191 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

สกลุ
เงิน การช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    2561 2560 2561 2560 หมายเหตุ 

1) THBFIX 3 
เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ่ม 

บาท ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นราย
ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2558 ถึงเดือน 
ธนัวาคม 2567 1,511,489,250 1,850,527,500 - - ก) 

2) อตัราคงท่ีตาม
สญัญา 

บาท ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นราย
ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2568 800,000,000 - 800,000,000 - ข) 

3) JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ่ม 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงิน
เยนรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน 
กนัยายน 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 
2579 1,661,521,541 1,565,507,089 - - ค) 

4) JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ่ม 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงิน
เยนรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน 
มีนาคม 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 
2580 1,920,962,458 938,806,830 - - ง) 

5) JPY TIBOR 3 
เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ่ม 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงิน
เยนรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน 
มีนาคม 2562 ถึงเดือนธนัวาคม 
2578 718,947,317 442,740,104 - - จ) 

6) JPY TIBOR 6
เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ่ม 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงิน
เยนราย 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน 
มิถุนายน 2565 ถึงเดือนธนัวาคม 
2581 1,155,063,749 - - - ฉ) 

รวมเงินกูย้มืจากธนาคาร  7,767,984,315 4,797,581,523 800,000,000 -  

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (391,188,982) (225,591,928) (19,355,241) -  
รวม  7,376,795,333 4,571,989,595 780,644,759 -  

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (508,586,738) (510,313,401) - -  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,868,208,595 4,061,676,194 780,644,759 -  
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4,571,989,595 - 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม 3,479,166,702 800,000,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (542,148,927) - 
หกั: จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (182,281,969) (20,089,549) 
บวก:ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 19,077,456 734,308 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 30,992,476 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 7,376,795,333 780,644,759 

หมายเหตุ 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั) ไดน้ าบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพยแ์ละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้ งหมดของบริษทัย่อยดังกล่าวไปค ้ าประกนัการกู้ยืมกับ
ธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และขอ้ 13 

ข) วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง โดยมีวงเงินกูย้ืม
รวมเป็นจ านวนเงิน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 วงเงิน วงเงินแรกเป็นจ านวนเงิน 800 ล้านบาท              
คิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามสัญญา และวงเงินท่ีสองเป็นจ านวนเงิน 1,200 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ีย 
THBFIX 3 เดือนบวกอตัราส่วนเพิ่ม บริษทัฯไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมแลว้จ านวน 800 ลา้นบาท บริษทัฯ
ไดน้ าบญัชีเงินฝากส าหรับเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไปค ้าประกนัวงเงินกูด้งัท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ ขอ้ 11 

ค) วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (SS Hidaka No Mori GK) ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบั
สถาบนัการเงินหลายแห่ง ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่น 
โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 6,362.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยไดเ้บิกเงินกู้
แลว้ทั้ งจ  านวน (31 ธันวาคม 2560: 5,401.9 ลา้นเยน) โดยมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า
ทั้งหมดของบริษทัย่อยและเงินฝากท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไปค ้าประกนัการกูย้ืมกบัธนาคารตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 13 

ง) เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (GK GSSE) ได้เขา้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 10,023.0 ล้านเยน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจ านวน 6,554.2 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 3,239.4 ลา้นเยน) 
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จ) เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (Zouen Energy GK) ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 2,453.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทย่อยได้เบิกเงินกู้แลว้ทั้ งจ  านวน (31 ธันวาคม 2560: 1,527.7 ลา้นเยน) โดยมีเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษทัย่อยและเงินฝากท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไปค ้าประกนัการ
กูย้มืเงินกบัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 13 

ฉ) เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (Ashita Power 1 GK) ได้เขา้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับ
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 11,935.5 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจ านวน 3,941.0 ลา้นเยน  

ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ
ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และการจ่าย             
เงินปันผลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาเงินกูแ้ละแจง้ใหธ้นาคารทราบ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีวงเงินกูย้ืมท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้  านวน 1,240.0 ลา้นบาท 
และ 11,463.3 ลา้นเยน (บริษทัฯ: 1,200.0 ลา้นบาท) (2560: บริษทัฯและบริษทัย่อยจ านวน 1,705.0 ลา้นบาท 
และ 8,668.9 ลา้นเยน และส าหรับเฉพาะบริษทัฯจ านวน 1,665.0 ลา้นบาท)  

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 70,725 - - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย - (484) - - 

รวม - 70,241 - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - (70,241) - - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) ได้ท าสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 4 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน เน่ืองจาก
บริษทัยอ่ยไดช้ าระเงินครบตามสญัญาแลว้ในปี 2561 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่า
การเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 70,725 - - 70,725 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (484) - - (484) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
 ตามสญัญาเช่า 70,241 - - 70,241 

18. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน           
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 บริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯในปี 
2561 เป็นจ านวน 24 ลา้นบาท  

19. เงินปันผลจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
จากก าไรประจ าปี 2560 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 0.205 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทั้งส้ิน 188.9 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

    (ปรับปรุงใหม่) 
เงินเดือนและค่าแรง และ             
ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 68,076,146 61,544,530 26,577,122 27,379,835 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 213,354,567 119,549,548 207,764 192,252 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 61,401,452 38,237,496 - - 
ค่าธรรมเนียมทางดา้นวิชาชีพ 24,987,634 11,909,153 10,137,764 8,969,903 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 5,998,777 2,907,091 4,352,148 1,447,644 
ค่าเช่าท่ีดิน 17,588,633 31,516,046 - - 
ตน้ทุนก่อสร้าง 25,688,454 - - - 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 553,168 77,767,215 (40,154) 37,620 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,165,710 - - - 

21. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งปี 1,921,123 193,411 - - 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้าก

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเสนอขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุน  - 8,051,396 - 8,051,396 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
การกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว และอ่ืนๆ (188,689) (130,293) (86,075) (82,127) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดง
อยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,732,434 8,114,514 (86,075) 7,969,269 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 49,930 - 82,835 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดง 
อยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  - 49,930 - 82,835 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

    (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 480,524,892 342,720,360 481,940,535 347,801,639 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ร้อยละ 0, 10, 15, 

16.5, 17, 20 
ร้อยละ 0, 10, 15, 

16.5, 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี 99,010,591 80,853,963 96,388,107 69,560,328 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 22) (113,943,594) (114,357,354) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,122,605 7,782,370 397,005 6,949,425 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (96,623,796) (75,989,772) 
การใชป้ระโยชนจ์ากขาดทุนทางภาษ ี (1,920,099) (658,402) - - 
ขาดทุนทางภาษีส าหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึก
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ               
ตดับญัชีระหวา่งปี  16,462,931 34,493,937 (247,391) 7,449,288 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,732,434 8,114,514 (86,075) 7,969,269 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 481,552 292,862 181,929 95,854 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  านวน 271          
ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จ านวน 53 ลา้นบาท) (2560: บริษทัฯและบริษทัย่อยจ านวน 263 ลา้นบาท และ
บริษัทฯจ านวน 54 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 
เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จ านวนเงิน 271 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุด
ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2562 - 2566 

22. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน      (พ.ศ. 
2520) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่ละบตัรส่งเสริม ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท 
บัตรส่งเสริม วนัทีเ่ร่ิมมีรายได้จาก 

การประกอบกจิการ 
สิทธิประโยชน์ 

เลขที ่ ลงวนัที ่
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 2645(1)/2556 19 พฤศจิกายน 2556 2 กมุภาพนัธ์ 2558 ขอ้ ก), ข), ง) 
บริษทั เสริมสร้างอินฟินิท จ ากดั 60-1446-1-00-1-0 

61-0246-1-00-1-0 
61-0796-1-00-1-0 
61-0797-1-00-1-0 
61-0798-1-00-1-0 
61-0799-1-00-1-0 
61-0800-1-00-1-0 

20 ธนัวาคม 2560 
9 มีนาคม 2561 

5 กรกฏาคม 2561 
5 กรกฏาคม 2561 
5 กรกฏาคม 2561 
5 กรกฏาคม 2561 
5 กรกฏาคม 2561 

12 มีนาคม 2561 
1 มีนาคม 2561 

1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 

ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 

บริษทั เสริมสร้างโซลาร์ จ ากดั 61-0508-1-00-10 3 พฤษภาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561 ขอ้ ค), ง) 
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 ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดงักล่าวประกอบดว้ย  

ก)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม           
มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

ข)  ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

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

ง)  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
จะได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัพน้
ก าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้ 

รายไดข้องบริษทัยอ่ย จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม                        
การลงทุน 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม                  
การลงทุน รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 292.5 283.8 235.1 - 527.6 283.8 
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า 568.7 587.9 - - 568.7 587.9 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 32.7 - 32.7 - 

รายไดค่้าบริการ 0.2 - - - 0.2 - 

รวม 861.4 871.7 267.8 - 1,129.2 871.7 

23. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1.  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2.  ธุรกิจจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและใหบ้ริการติดตั้งหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 

3.  ธุรกิจอ่ืนๆ (ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน การใหค้  าปรึกษาและอ่ืนๆ) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม ซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมใน            
งบการเงิน  

 การบนัทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบนัทึกบัญชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้ก าไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

     (หน่วย : พนับาท) 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดข้ายไฟจากส่วนงานธุรกิจ 1,087,582 871,702 8,889 - - - - - 1,096,471 871,702 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 32,712 - - - - - 32,712 - 
รายไดอ่ื้น 1,805 1,884 - - 53,678 38,681 (53,166) (37,635) 2,317 2,930 
รวมรายไดแ้ละรายไดอ่ื้น 1,089,387 873,586 41,601 - 53,678 38,681 (53,166) (37,635) 1,131,500 874,632 
ก าไรจากการด าเนินงาน 689,543 628,757 5,964 (13,342) (64,003) (163,703) (8,705) (35,411) 622,799 487,123 
รายไดด้อกเบ้ีย 3,427 2,023 41 56 115,403 142,472 (112,988) (142,074) 5,883 2,477 
ตน้ทุนทางการเงิน (138,523) (107,861) (1,694) (128) (128,010) (180,904) 120,070 142,013 (148,157) (146,880) 
ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (135,096) (105,838) (1,653) (72) (12,607) (38,432) 7,082 (61) (142,274) (144,403) 
ก าไรตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้    554,447 522,919 4,311 (13,414) (76,610) (202,135) (1,623) 35,350 480,525 342,720 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (1,870) (110) - - 86 (8,024) 52 20 (1,732) (8,114) 

ก าไรส าหรับปี 552,577 522,809 4,311 (13,414) (76,524) (210,159) (1,571) 35,370 478,793 334,606 
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     (หน่วย : พนับาท) 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและ

ใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม           
สินทรัพย์ตามส่วนงานทีร่ายงาน            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,158,708 5,312,767 109,779 38,948 74,861 75,498 8,736 - 8,352,084 5,427,213 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 873,188 653,952 1,202 - 246 255 75,997 - 950,633 654,207 
เงินลงทุนระยะยาว - - - - 17,079 - - - 17,079 - 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - 2,572,932 2,188,423 

รวมสินทรัพย์         11,892,728 8,269,843 

หนีสิ้นตามส่วนงานที่รายงาน            
เงินกูย้มื 6,607,273 4,571,990 107,981 - 6,014,667 3,591,005 (5,353,126) (3,591,005) 7,376,795 4,571,990 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - 657,787 276,185 

รวมหนีสิ้น         8,034,582 4,848,175 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น มองโกเลียและเวียดนาม โดย
การด าเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ มองโกเลียและเวียดนาม ยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ  

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ส าหรับส่วนงาน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ประเทศไทย 894 872 
ประเทศญ่ีปุ่น 235 - 
รวม 1,129 872 

   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน* 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ประเทศไทย 2,871 2,806 
ประเทศญ่ีปุ่น 5,817 3,150 
ประเทศฮ่องกง 29 - 
ประเทศมองโกเลีย 760 267 
ประเทศเวียดนาม 217 - 
รวม 9,695 6,223 

*ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1,085.2 ลา้นบาท (2560: 871.7 ลา้นบาท) 

25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนักงาน ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 2 - 10 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กสิกรไทย จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯ  
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 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 1.7 ลา้นบาท และ
เฉพาะบริษัทฯ จ านวน 0.8 ลา้นบาท (2560: บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ านวน 1.5 ลา้นบาท และบริษทัฯ
จ านวน 0.8 ลา้นบาท) 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากัด) ได้ท าสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อ
สัญญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้า
ให ้กฟผ. บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จ านวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต ์- 
ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น (SS Hidaka No Mori GK) ได้ท าสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบั Hokkaido Electric Power Company Limited โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ย
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา  

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั) ไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟ
กบับริษทัแห่งหน่ึง (บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยบริษทัย่อยเร่ิมมีรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั) ไดท้  าสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีอายุสัญญา 25 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในสญัญา 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น (Zouen Energy) ได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ 
Kyushu Electric KK โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในสญัญา  

26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
โครงการ การซ้ือท่ีดิน การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และด าเนินการเก่ียวกบัใบอนุญาตต่าง ๆ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
บริษทัยอ่ยในประเทศ สกลุเงิน 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ไทย บาท 37.4 - 
ญ่ีปุ่น เยน 11,057.9 10,264.1 
มองโกเลีย มองโกเลีย 2,709.5 28.8 
เวียดนาม ดอลลาร์สหรัฐ 23.1 - 
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26.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีด่ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวเป็น
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2560 - 2561 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจ านวนรวม 153.2 ลา้นเยน (2560: 
151.1 ลา้นเยน) 

26.4 สัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ
โดยมีภาระผกูพนัในการช าระค่าบริการคงเหลือตามสญัญาดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 42 39 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 173 160 
มากกวา่ 5 ปี 44 88 

รวม 259 287 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการระยะยาวจาก  
การท าสญัญากบัผูใ้หบ้ริการต่าง ๆ โดยมีค่าบริการต่อปีเป็นจ านวน 83.0 ลา้นเยน (2560: 61.7 ลา้นเยน) 

26.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบ ารุงรักษา 

 ในระหว่างปี บริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่นได้เข้าท าสัญญาบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีภาระผูกพันใน             
การช าระค่าบริการคงเหลือตามสญัญา ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นเยน) 
 31 ธนัวาคม 2561 
จ่ายช าระ  

ภายใน 1 ปี 35 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 87 
มากกวา่ 5 ปี 413 

รวม 535 
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26.6 ค่าหุ้นบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้จากการออกและเรียกช าระหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนใหเ้ท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจ านวน 1,171.0 ลา้นบาท (2560: 517.6 ลา้นบาท)  

บริษทัย่อยในประเทศฮ่องกงมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นอีกจ านวน 
1,411.6 ลา้นเยน (2560: 2,611.8 ลา้นเยน)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ไม่มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยในประเทศมองโกเลีย (2560: 8.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

26.7 หนังสือค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศ             
แห่งหน่ึงเพื่อค ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวน 32.7 ล้านบาท                 
และเฉพาะบริษทัฯเป็นจ านวน 31.0 ลา้นบาท (2560: บริษทัฯและบริษทัย่อยจ านวน 85.3 ลา้นบาทและ
เฉพาะบริษทัฯเป็นจ านวน 72.0 ลา้นบาท) 

26.8 ตราสารอนุพนัธ์ 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap 
contracts) 

 มูลค่าตามสัญญา    

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัส้ินสุดสัญญา 

1 227 ลา้นบาท 278 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX-REUTERS               
3 เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 5.795 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

2 756 ลา้นบาท 925 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX-REUTERS             
3 เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี                  
ร้อยละ 5.710 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

3 2,998 ลา้นเยน - อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
 JPY-TIBOR 6 เดือน 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 0.82 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2581 
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ข) สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

สกลุเงิน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา จ านวนท่ีซ้ือ 

  
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 25 มกราคม 2562 32.80 0.03 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 25 กมุภาพนัธ์ 2562 32.95 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 13 พฤษภาคม 2562 31.98 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 15 พฤษภาคม 2562 31.85 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า                 
เงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รายไดค่้าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร เงินให้กูย้มื ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                  
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง เงินกูย้ืมและหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เกิดจากการขายให้กบัลูกคา้จ านวนนอ้ยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น เน่ืองจากลูกหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีดี 
จ  านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม 
และเงินกูย้ืม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                        
ไดด้งัน้ี   

 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 คงท่ีภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ืย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 

    (ร้อยละต่อปี)  
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,121,040,672 4,089,270 1,125,129,942 0.01% - 6.17% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น - 438,921,606 - 438,921,606 0.37% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว - 96,733,344 - 96,733,344 0.01% - 0.37% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 304,808,202 304,808,202  
รายไดค่้าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ - - 32,011,994 32,011,994  
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - 68,634,350 68,634,350  
เงินลงทุนระยะยาว - - 17,078,655 17,078,655   

- 1,656,695,622 426,622,471 2,083,318,093  
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 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา 
ดอกเบ้ืย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 503,820,045 503,820,045  
ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษทัยอ่ย - - - - 117,503,651 117,503,651  
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 5,318,625 5,318,625  
เงินกูย้มืระยะยาว - 535,941,690 244,703,069 6,596,150,574 - 7,376,795,333 0.87% - 4.33%  

- 535,941,690 244,703,069 6,596,150,574 626,642,321 8,003,437,654  
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ        
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย         

- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 223,886,813 605,811,375 152,769,825 - - 982,468,013 5.71%, 5.795% 

- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 982,468,013 - 982,468,013 THBFIX 3 M+2% 

 

 (หน่วย: เยน)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา 
ดอกเบ้ืย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ        
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย         
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี - - 2,998,395,218 - - 2,998,395,218 0.82% 

- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 2,998,395,218 - 2,998,395,218 JPY TIBOR              
6 M+0.75% 
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 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 คงท่ีภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ืย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 

    (ร้อยละต่อปี)  
สินทรัพย์ทางการเงนิ     

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,407,014,986 4,228,334 1,411,243,320 0.37% - 0.40% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น - 192,148,926 - 192,148,926 0.37% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 149,315,739 149,315,739 - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - 246,377,717 246,377,717 -  

- 1,599,163,912 399,921,790 1,999,085,702  
 

 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา 
ดอกเบ้ืย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 256,695,653 256,695,653 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 4,036,238 4,036,238 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 70,241 - - - - 70,241 5.75% 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 4,571,989,595 - 4,571,989,595 2.34% - 3.61%  

70,241 - - 4,571,989,595 260,731,891 4,832,791,727  
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ        
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย         
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 220,374,863 677,806,350 304,661,662 - - 1,202,842,875 5.71%, 5.8% 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 1,202,842,875 - 1,202,842,875 THBFIX3M+2% 
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า                       
1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 356,775,116 36,330 356,811,446 0.37% - 0.40% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 
ระยะสั้น - - - 235,070,746 - 235,070,746 0.37% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั    
ระยะยาว - - - 10,027 - 10,027 0.37% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 129,903,685 129,903,685  
ลูกหน้ีสรรพากร - - - - 767,922 767,922  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - 108,362,682 - 108,362,682  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - 2,095,078,346 - 2,095,078,346  

 - - - 2,795,296,917 130,707,937 2,926,004,854  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 35,472,200 35,472,200  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 106,095,175 - - - - 106,095,175 2.00% 

เงินกูย้มืระยะยาว - 535,941,690 244,703,069 - - 780,644,759 4.33% 
 106,095,175 535,941,690 244,703,069 - 35,472,200 922,212,134  
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า                       
1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 699,418,729 75,000 699,493,729 0.37% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 93,046,825 93,046,825 - 
ลูกหน้ีสรรพากร - - - - 2,205,487 2,205,487  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 302,997,448 - - - - 302,997,448 2.10% 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - 1,162,004,200 - - - 1,162,004,200 2.10% 

 302,997,448 1,162,004,200 - 699,418,729 95,327,312 2,259,747,689  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 27,162,191 27,162,191 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 147,579,940 - - - - 147,579,940 2% 

 147,579,940 - - - 27,162,191 174,742,131  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากเงินตราต่างประเทศ
ลูกหน้ีกรมสรรพากร เงินทดรองจ่าย เจา้หน้ีการคา้ ค่าหุ้นคา้งจ่ายและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสญัญาป้องกนั
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 3,264,460,354 1,649,528,302 18,235,081,807 9,536,125,550 0.2930890 0.2898060 
ดอลลาร์สหรัฐ 1,175,327 11,745,321 4,095,185 5,926,643 32.449800 32.680900 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 30,390 30,390 5,000 3,000 23.694250 24.450250 
มองโกเลีย 28,873,362 33,383,466 22,401,793 333,145,782 0.0122790 0.013439 
ยโูร - - - 50,858 37.125200 39.027250 
ดองเวยีดนาม 81,325,775,075 - 84,261,201,125 - 0.0013970 - 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืม
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของบริษทัย่อยในประเทศ
ไทยมีมูลค่าเป็นผลขาดทุนจ านวน 50 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 76 ลา้นบาท) ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าท่ี
ไดรั้บแจง้จากธนาคารคู่สญัญา มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 2 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของบริษทัย่อยในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีมูลค่าเป็นผลขาดทุนจ านวน 262 ลา้นเยน ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าท่ีไดรั้บแจง้จากธนาคารคู่สัญญา มูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าวจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 2 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ของบริษทัยอ่ยใน
ประเทศมีมูลค่าเป็นผลก าไรจ านวน 0.13 ลา้นบาท ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าท่ีไดรั้บแจง้จากธนาคารคู่สัญญา 
มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 2 
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28. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั           
ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.1 เท่า (2560: 1.4 เท่า) 
และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.3 เท่า (2560: 0.05 เท่า) 

29. การจัดประเภทรายการใหม่ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ในงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2560 1 มกราคม 2560 

 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 367,356,517 151,881,862 95,893,263 95,893,263 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั
ระยะสั้น - 215,474,655 - - 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560 

 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,603,392,246 1,411,243,320 699,493,729 699,493,729 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั
ระยะสั้น - 192,148,926 - - 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2560 

 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

งบกระแสเงินสด     
กระแสเงนิสดจากกจิกรรม
ด าเนินงาน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ตน้ปี 367,356,517 151,881,862 - - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั
ระยะสั้น - 23,325,729 - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ปลายปี 1,603,392,246 1,411,243,320 699,493,729 699,493,729 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

30.1 ลงทุนเพิม่ในบริษัทย่อย 

 ในช่วงเดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ านวน 110 ลา้นบาท 
และจ านวน 30 ลา้นบาทตามล าดบั 

 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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