
 

 

 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั”) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
30 กนัยายน 2560 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ    
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ               
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34                
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2560 



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 1,507,435           367,356              947,334              95,893                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 5 159,099              152,289              24,990                14,980                

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                         -                         15,810                7,143                  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

   - ส่วนทีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 -                         -                         4,302                  24,182                

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 176,870              65,974                61,046                14,616                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,843,404           585,619              1,053,482           156,814              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนีกรมสรรพากร 228,127              155,781              -                         -                         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระเกินหนึงปี 3 -                         -                         1,149,089           502,885              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         1,170,458           1,083,138           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 4,803,498           3,684,953           761                     827                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 676,172              535,997              70                       69                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 310                     212                     158                     96                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 147,012              81                       -                         -                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,855,119           4,377,024           2,320,536           1,587,015           

รวมสินทรัพย์ 7,698,523           4,962,643           3,374,018           1,743,829           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3 75,435                32,959                61,765                20,147                

เงินประกนัผลงาน 2,843                  3,474                  -                         -                         

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                         117                     153,552              103,331              

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินทีถึง

  กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 540                     1,803                  -                         -                         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 9 492,138              362,414              -                         22,667                

หนีสินหมุนเวียนอืน 14,299                10,519                1,664                  1,100                  

รวมหนสิีนหมุนเวียน 585,255              411,286              216,981              147,245              

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                         65                       -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 3,797,588           3,250,790           -                         415,854              

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 4,092                  3,693                  791                     483                     

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 3,801,680           3,254,548           791                     416,337              

รวมหนสิีน 4,386,935           3,665,834           217,772              563,582              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      30 กนัยายน 2560: หุน้สามญั 922,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 6,916,250 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 10 922,000              691,625              922,000              691,625              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      30 กนัยายน 2560: หุน้สามญั 922,000,000 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 922,000              -                         922,000              -                         

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

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 11 922,000              690,875              922,000              690,875              

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 11 1,511,210           -                         1,511,210           -                         

   กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13 24,719                -                         24,719                -                         

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 758,177              515,872              698,632              489,687              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 28,807                34,872                (315)                   (315)                   

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,244,913           1,241,619           3,156,246           1,180,247           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 66,675                55,190                -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,311,588           1,296,809           3,156,246           1,180,247           

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,698,523           4,962,643           3,374,018           1,743,829           

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 72,173               69,970               -                         -                         

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 145,997             145,440             -                         -                         

รายไดค้่าบริการ -                         -                         9,000                 9,000                 

เงินปันผลรับ -                         -                         125,000             100,000             

รายไดอื้น 502                    6,243                 18,697               5,403                 

รวมรายได้ 218,672             221,653             152,697             114,403             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 42,132               42,359                 -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 71,352               24,281                 7,511                   7,082                   

รวมค่าใช้จ่าย 113,484             66,640               7,511                 7,082                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 105,188             155,013             145,186             107,321             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 43,846               37,403               18,750               8,836                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 61,342               117,610             126,436             98,485               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (8,018)                (2,127)                (8,031)                16                      

กาํไรสําหรับงวด 53,324               115,483             118,405             98,501               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,986)                (5,430)                -                         -                         

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (235)                   -                         (237)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด (4,986)                (5,665)                -                         (237)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 48,338               109,818             118,405             98,264               

การแบ่งปันกาํไร:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 54,104               115,842             118,405             98,501               

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (780)                   (359)                   -                         -                         

53,324               115,483             118,405             98,501               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 50,739               109,653             118,405             98,264               

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,401)                165                    -                         -                         

48,338               109,818             118,405             98,264               

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 15

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทตอ่หุ้น) 0.08                   16.76                 0.17                   14.26                 

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 707,100,066       6,908,750           707,100,066       6,908,750           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 216,509             218,043             -                         -                         

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 449,536             441,963             -                         -                         

รายไดค้่าบริการ -                         -                         27,000               27,000               

เงินปันผลรับ -                         -                         245,000             420,700             

รายไดอื้น 2,111                 31,745               44,019               9,051                 

รวมรายได้ 668,156             691,751             316,019             456,751             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 125,462             126,964             -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 148,852             65,347               30,949               26,291               

รวมค่าใช้จ่าย 274,314             192,311             30,949               26,291               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 393,842             499,440             285,070             430,460             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 121,200             111,729             43,416               22,210               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 272,642             387,711             241,654             408,250             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (7,985)                (2,140)                (7,990)                16                      

กาํไรสําหรับงวด 264,657             385,571             233,664             408,266             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (8,736)                4,105                 -                         -                         

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (235)                   -                         (237)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด (8,736)                3,870                 -                         (237)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 255,921             389,441             233,664             408,029             

การแบ่งปันกาํไร:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 267,024             385,931             233,664             408,266             

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,367)                (360)                   -                         -                         

264,657             385,571             233,664             408,266             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 260,959             388,635             233,664             408,029             

   ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,038)                806                    -                         -                         

255,921             389,441             233,664             408,029             

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 15

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทตอ่หุ้น) 0.38                   55.86                 0.34                   59.09                 

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 696,790,590       6,908,750           696,790,590       6,908,750           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)  

ขาดทุนสะสม  จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ส่วนทีเกิดขึน กาํไรสะสม ส่วนเกินทุน

ก่อนการ ทีเกิดขึนหลงัการ จากการรวมธุรกิจ ผลต่างการแปลง ผลขาดทุนจากการ รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ รวมธุรกิจภายใต้ รวมธุรกิจภายใต้ ภายใตก้าร ค่างบการเงินทีเป็น ประมาณการตามหลกั องคป์ระกอบอืนของ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย การควบคุมเดียวกนั ควบคุมเดียวกนั เงนิตราต่างประเทศ คณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2559 693,378                     (4,598)                        -                                 -                                 67,229                       37,698                       (2)                                 (41)                             37,655                       793,664                     -                                 793,664                     

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 385,931                     -                                 -                                   -                                 -                                 385,931                     (360)                           385,571                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3,299                           (235)                           3,064                         3,064                         806                            3,870                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 385,931                     -                                 3,299                           (235)                           3,064                         388,995                     446                            389,441                     

โอนส่วนผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ -                                 

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัไปเป็นส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ (2,503)                        4,598                         -                                 -                                 -                                 (4,598)                        -                                   -                                 (4,598)                        (2,503)                        -                                 (2,503)                        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน

   จากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 31,707                       31,707                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 690,875                     -                                 -                                 453,160                     33,100                       3,297                           (276)                           36,121                       1,180,156                  32,153                       1,212,309                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 690,875                     -                                 -                                 -                                 515,872                     33,098                       2,301                           (527)                           34,872                       1,241,619                  55,190                       1,296,809                  

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 11 231,125                     -                                 1,511,210                  -                                 -                                 -                                 -                                   -                                 -                                 1,742,335                  -                                 1,742,335                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 267,024                     -                                 -                                   -                                 -                                 267,024                     (2,367)                        264,657                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (6,065)                          -                                 (6,065)                        (6,065)                        (2,671)                        (8,736)                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 267,024                     -                                 (6,065)                          -                                 (6,065)                        260,959                     (5,038)                        255,921                     

สาํรองตามกฎหมาย 13 -                                 -                                 -                                 24,719                       (24,719)                      -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน

   จากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 16,523                       16,523                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2560 922,000                     -                                 1,511,210                  24,719                       758,177                     33,098                       (3,764)                          (527)                           28,807                       3,244,913                  66,675                       3,311,588                  

3,311,588                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้กาํไรสะสม

 ส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามญั



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน

ผลขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ประมาณการตามหลกั รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร คณิตศาสตร์ประกนัภยั ผูถื้อหุน้

ณ วันที 1 มกราคม 2559 690,875                   -                               -                                     (4,702)                     -                                          686,173                   

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                               -                                     408,266                   -                                          408,266                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                               -                                     -                              (237)                                    (237)                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                               -                                     408,266                   (237)                                    408,029                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2559 690,875                   -                               -                                     403,564                   (237)                                    1,094,202                

ณ วันที 1 มกราคม 2560 690,875                   -                               -                                     489,687                   (315)                                    1,180,247                

รับชาํระคา่หุน้สามญัเพมิทุน 11 231,125                   1,511,210                 -                                     -                              -                                          1,742,335                

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                               -                                     233,664                   -                                          233,664                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                               -                                     -                              -                                          -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                               -                                     233,664                   -                                          233,664                   

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 13 -                              -                               24,719                            (24,719)                   -                                          -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2560 922,000                   1,511,210                 24,719                            698,632                   (315)                                    3,156,246                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 272,642                  387,711                  241,654                  408,250                  

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 89,407                    89,354                    142                         71                           

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 488                         503                         308                         80                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                             (20)                         -                             -                             

   กาํไรจากอตัราแลกแปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (258)                       (8,326)                    -                             -                             

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             (245,000)                (420,700)                

   ดอกเบียรับ (765)                       (1,844)                    (43,803)                  (8,472)                    

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 121,200                  111,729                  43,416                    22,210                    

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 482,714                  579,107                  (3,283)                    1,439                      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (6,810)                    3,531                      (10,010)                  (11,770)                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (110,767)                (37,544)                  (2,323)                    (528)                       

   ลูกหนีกรมสรรพากร (72,346)                  (34,422)                  -                             -                             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (146,931)                (119)                       -                             -                             

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7,549                      2,578                      2,316                      1,087                      

   เงินประกนัผลงาน (631)                       (947)                       -                             -                             

   หนีสินหมุนเวียนอืน 3,780                      653                         564                         836                         

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (89)                         780                         -                             59                           

   เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 156,469                  513,617                  (12,736)                  (8,877)                    

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (579)                       -                             (541)                       (480)                       

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 155,890                  513,617                  (13,277)                  (9,357)                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                             (678)                       (8,667)                    (4,503)                    

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                             -                             (626,324)                (247,268)                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (87,320)                  (20,020)                  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             245,000                  420,700                  

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,352,667)             (557,397)                (65)                         (927)                       

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (160,150)                (303,126)                (12)                         (79)                         

เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 148,214                  -                             -                             -                             

ดอกเบียรับ 765                         1,756                      237                         1,166                      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย 16,523                    32,153                    -                             -                             

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,347,315)             (827,292)                (477,151)                149,069                  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (117)                       (37,140)                  50,221                    (328,830)                

เจา้หนีตามสัญญาเช่าการเงิน (1,328)                    (1,241)                    -                             -                             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,765,332               1,061,461               270,000                  225,000                  

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (979,747)                (513,680)                (715,000)                -                             

รับชาํระค่าหุน้สามญัเพิมทุน 1,774,638               -                             1,774,638               -                             

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการเสนอขายหุน้ (5,428)                    -                             (5,428)                    -                             

จ่ายดอกเบียและค่าธรรมเนียมธนาคาร (222,767)                (217,527)                (32,562)                  (16,656)                  

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 2,330,583               291,873                  1,341,869               (120,486)                

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 921                         3,657                      -                             -                             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 1,140,079               (18,145)                  851,441                  19,226                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 367,356                  320,378                  95,893                    730                         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,507,435               302,233                  947,334                  19,956                    

-                             -                             

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

  สินทรัพยถ์าวรเพิมขึนจากการเปลียนแทน 357                         401                         -                             -                             

   โอนดอกเบียจ่ายเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ 33,946                    -                             -                             -                             

   เจา้หนีค่าใชจ้่ายทางตรงในการเสนอขายหุน้ 34,926                    -                             34,926                    -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560   

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

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

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

 ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสามญัของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์            
เอม็ เอ ไอ และเร่ิมซ้ือขายในวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ                 
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ              
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
จ  ากัด มหาชน (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษทัย่อยและใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

งบการเงินรวมระหวา่งกาล เป็นการรวมรายการบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดต้ดัรายการคา้ และ
ยอดคงเหลือระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัออกแลว้ อตัราถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                 
(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบ้ิล 
เอนเนอจ้ี จ ากดั”) 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั   ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั                          
(เดิมช่ือ “บริษทั สีคิ้ว ไบโอแก๊ส จ ากดั”) 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม 
บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Surge Energy Corporation Litmited  ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Seijo Corporation  ลงทุนและใหค้ าปรึกษา ญ่ีปุ่น 100 100 
SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 87 87 
GSSE GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 90 90 
Zouen Energy GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 - 
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ในระหวา่งงวด บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั Surge Energy Corporation Limited) ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั SS 
Hidaka No Mori GK จ  านวนเงิน 351.5 ลา้นเยน ลงทุนเพิ่มในบริษทั GSSE GK จ  านวนเงิน 4.0 ลา้นเยน และ
ลงทุนในบริษทั Zouen Energy GK เป็นจ านวนเงิน 764.0 ลา้นเยน 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน           
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและ
การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณในสาระส าคญั
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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(หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค่้าบริการ - - 9,000 9,000 อตัราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 18,654 4,462 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                     

2.0 - MLR+2.3 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,658 1,389 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                 

2.0 - MLR+2.3 
เงินปันผลรับ - - 125,000 100,000  
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

ดอกเบ้ียรับ - 837 - 837 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 - 6.7 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - 243 - - อตัราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - กรรมการ - 11 - 11 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 90 90 90 90 อตัราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - 3,877 - 3,877 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.3 - 6.5 
ดอกเบ้ียจ่าย - กรรมการ - - - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 
ซ้ือท่ีดิน 6,849 - - - สอดคลอ้งกบัราคาประเมินของ       

ผูป้ระเมินราคาอิสระ 

(หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค่้าบริการ - - 27,000 27,000 อตัราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 43,696 7,580 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                     

2.0 - MLR+2.3 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 4,471 12,053 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ                 

2.0 - MLR+2.3 
เงินปันผลรับ - - 245,000 420,700  
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

ดอกเบ้ียรับ - 873 - 873 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 - 6.7 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - 243 - - อตัราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - กรรมการ - 19 - 19 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 
ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 435 - - - อตัราตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการ 270 270 270 270 อตัราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - 4,690 - 4,690 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.3 - 6.5 
ดอกเบ้ียจ่าย - กรรมการ - 191 - 191 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 
ซ้ือท่ีดิน 6,849 - - - สอดคลอ้งกบัราคาประเมินของ     

ผูป้ระเมินราคาอิสระ 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559                
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

     
ลูกหนี้การค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย - - 24,990 14,980 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24,990 14,980 
     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย  - - 57,017 13,452 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 57,017 13,452 
     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - เงินจ่ายล่วงหน้า     
บริษทัยอ่ย - - - 476 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 476 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 18,484 14,109 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 18,484 14,109 
     
ค่าเช่าค้างจ่าย - กรรมการและกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
กรรมการ 30 - 30 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) - 360 - 360 

รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - กรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 360 30 360 

 สัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญาให้บริการกบับริษทัย่อยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งช าระค่าบริการเป็นรายเดือนตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  

 ในระหว่างงวดบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั) ไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั) เป็นระยะเวลา 25 ปี ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยยงัไม่มีรายไดเ้น่ืองจากโครงการยงัไม่เปิดด าเนินการ 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560
และ 31 ธนัวาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
             (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2560 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2560 

     
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  55 - (55) - 
บริษทั สยามคลีน โซลูชัน่ จ  ากดั  55 - (55) - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 150 - (150) - 
S. Global Power Limited 13 - (13) - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ  ากดั                                              
(เดิมช่ือ “บริษทั สีคิ้ว ไบโอแก๊ส จ ากดั”) 2,109 20 - 2,129 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จ  ากดั 30 - (30) - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั 
เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบิ้ล เอนเนอจ้ี จ  ากดั”) - 12,000 (12,000) - 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ  ากดั 4,731 8,950 - 13,681 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 7,143 20,970 (12,303) 15,810 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  527,067 646,204 (19,880) 1,153,391 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 527,067 646,204 (19,880) 1,153,391 

บริษทัฯไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยมีวงเงินกูร้วมจ านวน 
1,361.9 ลา้นบาท และมีก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี ธันวาคม 2560 - สิงหาคม 2563 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยดงักล่าวมียอดคงคา้งเป็นจ านวน 1,153.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2559: 527.1 ลา้นบาท) 
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             (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2560 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 117 - (117) - 
รวมเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 117 - (117) - 

 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2560 

     
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 81,820 - (2,511) 79,309 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  8,073 10,000 (6,475) 11,598 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 1,468 46,750 (7,501) 40,717 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จ ากดั 3,168 - (118) 3,050 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 3,174 - (51) 3,123 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั 
เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบิ้ล เอนเนอจ้ี จ  ากดั”) 2,589 5,380 (2,589) 5,380 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 2,376 - (51) 2,325 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ  ากดั 663 7,500 (113) 8,050 
รวมเงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 103,331 69,630 (19,409) 153,552 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  

วนัที่ 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  

วนัที่ 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 6,246 4,799 6,246 4,799 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 98 70 98 70 
รวม 6,344 4,869 6,344 4,869 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                       
วนัที่ 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                       
วนัที่ 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 19,557 13,786 19,557 13,786 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 297 70 297 70 
รวม 19,854 13,856 19,854 13,856 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินสด 377 500 15 15 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 1,923 4,304 98 402 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 1,505,135 362,552 947,221 95,476 
รวม 1,507,435 367,356 947,334 95,893 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลังงาน จ ากัด) ได้น าบญัชีเงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย์จ  านวน 293.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 240.0 ล้านบาท) ไปจ าน าเพื่อใช้เป็น
หลักทรัพย์ค  ้ าประกันสินเช่ือเงินกู้ระยะยาว ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9         
อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยดงักล่าวสามารถเบิกถอนเงินฝากธนาคารดงักล่าวเพื่อใชจ่้ายในการด าเนินงานได ้
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 3,590 3,210 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 2,140 3,210 
3 - 6 เดือน - - 3,210 3,210 
6 - 12 เดือน - - 6,420 5,350 
เกิน 1 ปี - - 9,630 - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24,990 14,980 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 159,084 152,273 - - 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 15 15 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการ                                      
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 159,099 152,288 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน  - 1 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 159,099 152,289 24,990 14,980 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 
2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราร้อยละของการถือหุ้น ทุนเรียกช าระแลว้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

ช่ือบริษทั 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน             

2560 
31 ธนัวาคม              

2559 
30 กนัยายน              

2560 
31 ธนัวาคม    

2559 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง       
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ  ากดั 100 100 16,390 12,570 16,390 12,570 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ  ากดั 100 100 13,250 8,250 13,250 8,250 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ  ากดั 100 100 50,000 3,250 50,000 3,250 
บริษทั สยามรีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จ  ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบิ้ล เอนเนอจ้ี 
จ  ากดั”) 100 100 27,500 3,250 27,500 3,250 

บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ  ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ  ากดั 100 100 10,000 2,500 10,000 2,500 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ  ากดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั สีคิ้ว ไบโอแก๊ส จ  ากดั”) 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 

     1,170,458 1,083,138 
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6.1 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จ ากดั (บริษทัยอ่ย) เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 245.0 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2559: เป็นจ านวนเงิน 420.7 ลา้นบาท) 

6.2 การเปลีย่นช่ือของบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ของ บริษทั เสริมสร้าง ซัสเทนเอเบิ้ล 
เอนเนอจ้ี จ  ากดั มีมติใหเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ของ บริษทั สีคิ้ว ไบโอแก๊ส จ ากดั มีมติ
ใหเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ  ากดั 

6.3 การเรียกช าระค่าหุ้นและการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

6.3.1 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นใน
อตัราร้อยละ 75 โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 6.7 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
12 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2560 ของบริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 
ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10.0 ลา้นบาท เป็น 20.0 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั
เพิ่ มทุนจ านวน 100,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราหุ้นไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท  เส ริมสร้าง               
อินฟินิท จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในอตัราร้อยละ 100 คิดเป็นเงิน 10.0 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั
ฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2560  

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2560 ของบริษัท เสริมสร้าง     
อินฟินิท จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 20.0 ลา้นบาท เป็น 50.0 ลา้นบาท โดย
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราหุ้นไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท 
เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในอตัราร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน 7.5 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560  

6.3.2 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ  ากดั ได้เรียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นใน
อตัราร้อยละ 75 โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 6.7 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ของบริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ  ากดั 
ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10.0 ลา้นบาท เป็น 50.0 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 400,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราหุ้นไว้หุ้นละ 100 บาท  โดยบริษัท  เสริมสร้าง               
โซลาร์ จ  ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในอตัราร้อยละ 100 คิดเป็นเงิน 40.0 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ
ไดจ่้ายช าระค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

6.3.3 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 บริษทั สยามคลีน โซลูชั่น จ  ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นใน
อตัราร้อยละ 75 โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 7.5 ลา้นบาท  
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6.3.4 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ของบริษทั เอสเซนเชียล          
พาวเวอร์ จ  ากดั ได้มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 30.0 ล้านบาท เป็น 50.0 ล้านบาท                 
โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราหุ้นไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษัท                  
เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ  ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในอตัราร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน 5.0 ลา้น
บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้จ านวน 5.0 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

6.3.5 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ  ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุน้ในอตัรา
ร้อยละ 20.11 โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 3.8 ลา้นบาท  

7.     ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,912,400 934 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 1,386,970 65 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด  (357) - 
รับเงินอุดหนุนรัฐบาล (148,214) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (31,348) - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 5,119,451 999 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 227,447 107 
ค่าเส่ือมส าหรับสินทรัพยท่ี์จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (34) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 88,540 131 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 315,953 238 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,684,953 827 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 4,803,498 761 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลังงาน จ ากัด) ได้น าท่ีดิน อาคาร และ 
อุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี เท่ากบั 2,755.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 2,843.0 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัการ
กูย้มืกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ ขอ้ 9 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 2.9 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่น (บริษทั SS Hidaka No Mori GK และ บริษทั GSSE) 
บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายท่ีเป็นต้นทุนรวมอยู่ในงานระหว่างก่อสร้าง - โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า รวม 33.9              
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: จ านวน 7.9 ลา้นบาท)  

ในระหว่างงวด บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น (บริษัท SS Hidaka No Mori GK) ได้รับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานรัฐบาล เป็นจ านวนเงิน 500.0 ล้านเยนหรือเท่ากับ จ านวนเงิน 148.2 ล้านบาท เงินอุดหนุน
ดังกล่าวเก่ียวข้องกับสินทรัพย ์บริษัทย่อยจึงแสดงเงินอุดหนุนดังกล่าวหักจากมูลค่าของงานระหว่าง
ก่อสร้าง - โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                    

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ณ 31 ธนัวาคม 2559 538,222 79 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 160,150 12 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (19,073) - 
ณ 30 กนัยายน 2560 679,299 91 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
ณ 31 ธนัวาคม 2559 2,225 10 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 902 11 
ณ 30 กนัยายน 2560 3,127 21 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
31 ธนัวาคม 2559 535,997 69 
30 กนัยายน 2560  676,172 70 
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9. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

สกุล
เงิน การช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 หมายเหตุ 

1 THBFIX 3 
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

บาท ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นราย
ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2558 ถึงเดือน ธนัวาคม 2567 1,930,222 2,194,968 - - ก) 

2 MLR บวก        
อตัราส่วนเพ่ิม 

บาท ช าระคืนดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย                   
ไตรมาส และช าระเงินตน้ทุก                 
หกเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2561 ถึง เดือนกนัยายน 2567 หรือ
ช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในวนัท่ี                          
31 ธนัวาคม 2560 ทั้งน้ี ซ่ึงข้ึนกบั
การปฏิบติัตามเง่ือนไขเงินกู ้ - 445,000 - 445,000 ข) 

3 JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

เยน ช าระดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย                
ไตรมาสและช าระเงินตน้เป็นเงิน
เยน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 
ถึงเดือนมิถุนายน 2579 1,601,284 1,107,655 - - ค) 

4 JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

เยน ช าระดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย                
ไตรมาสและช าระเงินตน้เป็นเงิน
เยน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 
ถึงเดือนธนัวาคม 2580 960,260 - - - ง) 

รวมเงินกูย้มืจากธนาคาร  4,491,766 3,747,623 - 445,000  

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (202,040) (134,419) - (6,479)  
รวม  4,289,726 3,613,204 - 438,521  

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (492,138) (362,414) - (22,667)  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,797,588 3,250,790 - 415,854  

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีวงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้  านวน 1,705.0 ลา้นบาทและ 
7,743.6 ลา้นเยน (บริษทัฯ: จ านวน 1,665.0 ลา้นบาท) (บริษทัและบริษทัย่อย: 31 ธันวาคม 2559: 1,395.0 
ลา้นบาท และ 2,765.1 ลา้นเยน และบริษทัฯ: 1,355.0 ลา้นบาท)  
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หมายเหตุ 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั) ไดน้ าบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพยแ์ละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้ งหมดของบริษทัย่อยดงักล่าวไปค ้ าประกนัการกู้ยืมกับ
ธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 4 และหมายเหตุ 7 

ข) ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯได้ท าข้อตกลงแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร โดยได้มีการขยาย
ระยะเวลาการช าระเงินงวดแรกจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เป็น 31 มีนาคม 2561 และเปล่ียนแปลง
วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากวงเงิน 1,800.0 ลา้นบาท เป็น 1,665.0 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2560 
บริษทัฯไดมี้การจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมกบัธนาคารแลว้เป็นเงิน 715.0 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินกูย้มืท่ียงั
ไม่ไดเ้บิกใช้จ  านวน 1,665.0 ลา้นบาท โดยวงเงินกูน้ี้มีการค ้าประกนัเงินปันผลท่ีจะไดรั้บจากบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 บริษทัฯ จึงจ่ายช าระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียทั้ง
จ  านวน 

ค) วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (SS Hidaka No Mori GK) ไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้มืเงินกบั
สถาบนัการเงินหลายแห่ง ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีวงเงิน
กูย้มืระยะยาวจ านวน 6,362.0 ลา้นเยน ณ 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจ านวน 5,401.9 
ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2559: 3,596.9 ลา้นเยน) 

ง) เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (GSSE) ได้เข้าท าสัญญาเงินกู้ยืมเงินกับสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 10,023.0 ลา้นเยน ณ 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ย
ไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจ านวน 3,239.4 ลา้นเยน 

10. ทุนจดทะเบยีน 

 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทัฯไดมี้มติดงัน้ี 

ก) อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100           
บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจ านวนหุ้นสามญั
ใหม่จะเพิ่มจาก 6,916,250 หุ้น เป็น 691,625,000 หุ้น ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
สามญัท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 

ข) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 691,625,000 บาท (หุ้นสามญั 691,625,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 922,000,000 บาท (หุ้นสามญั 922,000,000 หุ้น มูลค่า                
หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ  านวน 230,375,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท                 
การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุน              
จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

11. ทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 

ก) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 มีมติเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมเป็น 
จ านวน 750,000 บาท บริษทัฯไดรั้บช าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 19 มกราคม 2560 ท าให้บริษทัฯ
มีทุนช าระแลว้เป็นจ านวน 691.6 ลา้นบาท 

ข) ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจ านวน 
230,375,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 7.7 บาท คิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,773.9 ล้านบาท ท าให้มีส่วนเกิน
มูลค่าหุน้จ านวน 1,511.2 ลา้นบาท สุทธิจากค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้และภาษีเงินได้
ท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 32.3 ลา้นบาท (ภาษีเงินได ้จ านวน 8.0 ลา้นบาท) บริษทัฯไดรั้บเงินช าระค่าหุ้นเพิ่ม
ทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวนเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560  

12. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 2,157 - - 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั   

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 11) 8,051 - 8,051 - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว และอ่ืนๆ (33) (30) (20) (16) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,018 2,127 8,031 (16) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 32 2,177 - - 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั           

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 11) 8,051 - 8,051 - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
และอ่ืนๆ (98) (37) (61) (16) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,985 2,140 7,990 (16) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 61,342 117,610 126,436 98,485 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0, 15, 

16.5, 20 
ร้อยละ 0, 15, 

16.5, 20 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 13,001 23,430 25,288 19,697 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ14) (28,679) (27,276) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 260 175 53 33 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 11) 8,051 - 8,051 - 

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (25,000) (20,000) 
ขาดทุนทางภาษีส าหรับงวดท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีระหวา่งงวด 
(ขาดทุนทางภาษีใชไ้ป) 15,385 5,798 (361) 254 

ค่าใชจ่้าย (รายได้) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,018 2,127 8,031 (16) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 272,642 387,711 241,654 408,250 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0, 15, 

16.5, 20 
ร้อยละ 0, 15, 

16.5, 20 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 56,048 77,542 48,331 81,650 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ14) (87,816) (82,831) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 811 541 85 150 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 11) 8,051 - 8,051 - 

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (49,000) (84,140) 
ขาดทุนทางภาษีส าหรับงวดท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีระหวา่งงวด  30,891 6,888 523 2,324 

ค่าใชจ่้าย (รายได้) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,985 2,140 7,990 (16) 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด             
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน                         
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน                           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2560 2559 2560 2559 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ                 
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (59) - (59) 

ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  - (59) - (59) 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 310 212 158 96 

13. 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 ้

 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯในปี 2559 เป็นจ านวน 24.7 ลา้นบาท 

14. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้า
จากความร้อนแสงอาทิตย ์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2645(1)/2556 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556  
ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558) และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

 รายไดจ้ากการขายและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 เป็นรายได้ท่ีเกิดจากกิจการ    
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัยอ่ยทั้งจ  านวน 

15. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 
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16. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ดงันั้น ผูบ้ริหารของบริษทัฯจึง
พิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
ท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

17.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี  เเละสามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปี  โดย         
บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. บริษทัยอ่ยไดรั้บเงิน
สนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จ  านวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบั
จากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

17.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญา
บริการในประเทศไทย โดยมีภาระผกูพนัในการช าระค่าบริการคงเหลือตามสัญญา ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 51 41 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 158 198 
มากกวา่ 5 ปี 99 133 

รวม 308 372 

17.3 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อ               
ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญากบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวน 13.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 
3.4 ลา้นบาท) 
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17.4 ตราสารอนุพนัธ์ 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน 
จ ากดั) มีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap contracts) 

 มูลค่าตามสญัญา    

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัส้ินสุดสญัญา 
1 290 ลา้นบาท 329 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX-REUTERS 3 
เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 5.795 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

2 965 ลา้นบาท 1,097 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX-REUTERS 3 
เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี                  
ร้อยละ 5.710 ต่อปี 

  30 ธนัวาคม 2567 

ข) สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ (Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
สกลุเงิน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา จ านวนท่ีซ้ือ 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 ตุลาคม 2560 36.005 3.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

17.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุ้นจากการออกและเรียกช าระหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้เท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจ านวน 539.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 527.9 ลา้นบาท) และบริษทั
ยอ่ยในประเทศฮ่องกงมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นอีกจ านวน 1,611.8 
ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2559: 1,967.3 ลา้นเยน) 

17.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยในญ่ีปุ่นเขา้ท าสัญญากบัผูใ้หบ้ริการต่างๆและมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้ง
จ่ายช าระ ดงัน้ี 

ก) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2560 บริษัทย่อยในญ่ี ปุ่นมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 8,298.1 ล้านเยน                        
(31 ธนัวาคม 2559: 4,264.0 ลา้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ, การซ้ือท่ีดินและด าเนินการ
เก่ียวกบัใบอนุญาตต่างๆ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

22 

ข) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาใหบ้ริการระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทย่อยในญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการระยะยาวจาก           
การท าสัญญากบัผูใ้ห้บริการต่างๆ โดยมีค่าบริการต่อปีเป็นจ านวน 43.7 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2559: 
28.3 ลา้นเยน) 

ค) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทย่อยในญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวเป็น
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี เร่ิมตั้ งแต่ปี 2559 - 2560 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจ านวนรวม 139.6 ล้านเยน                 
(31 ธนัวาคม 2559: 129.6 ลา้นเยน) 

17.7 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากลูกหน้ีสรรพากร เงินสดท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน
ไวด้งัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

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

เยน 1,227,061 550,174 8,043,516 3,267,841 0.2964290 0.3079505 
ดอลลาร์สหรัฐ 228 103 2 - 33.368350 35.830650 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 30 30 - - 24.562850 24.801000 

18. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 
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