
 

 

 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 
รายงานและงบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2558 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และบริษทัย่อย                  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม            
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั    รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  และไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 16 
มิถุนายน 2558 (วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯ) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต              
หรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้              
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล วา่งบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ           
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง                
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก           
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั            
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและ                 
กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย             
และแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 (วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯ) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษทั  เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตดงัน้ี 

ก) งบการเงินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แสดงหน้ีสินหมุนเวยีนรวมจาํนวน 648 ลา้นบาท ซ่ึง
เกิดจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทัยอ่ยจาํนวน 200 ลา้นบาท 
เป็นเงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี เน่ืองจากบริษทัฯไดมี้การปรับโครงสร้างภายใน
กลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่สามารถดาํรงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั
ยอ่ยอีกแห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนดได ้ดงันั้น 
บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินกูย้มืจากธนาคารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ทั้งจาํนวนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัท่ี
ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บหนงัสือแจง้
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํรงสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวจากธนาคารในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 
และบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขใหม่ในเดือนมีนาคม 2559 

ข) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2.3 เก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัซ่ึงถือเป็นการ
รวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงฐานะ
การเงิน ส่วนของผูถื้อหุน้ และผลการดาํเนินงาน โดยแสดงแยกเป็นก่อนและหลงัการปรับโครงสร้างกลุ่ม
บริษทั โดยถือเสมือนวา่บริษทัในกลุ่มไดด้าํเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัมาตน้ปีของงวดแรกท่ีเสนอ
รายงาน แมว้า่รูปแบบความสมัพนัธ์ทางกฎหมายของบริษทัภายในกลุ่มเกิดข้ึนภายหลงักต็าม  

ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 
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เร่ืองอ่ืน  ๆ

งบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบแสดงฐานะการเงิน
รวมก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ี ไดจ้ดัทาํข้ึนโดย           
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวยงัไม่ไดถู้กตรวจสอบและไม่ได้
สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

 
 
 
 
รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 31 มีนาคม 2559  



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลงัการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธนัวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

และไม่ได้สอบทาน) และไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 320,326,232               100,677,110               87,647                        730,035                      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 155,564,665               -                                 -                                 -                                 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                                 75,612,488                 -                                 3,807,088                   
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 61,215,229                 19,928,700                 322,481                      19,616                        
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 537,106,126               196,218,298               410,128                      4,556,739                   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 96,163,993                 98,527,565                 842,487                      -                                 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                                 -                                 269,800,000               59,000,000                 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง -                                 36,397,834                 -                                 -                                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                                 -                                 -                                 1,057,817,250            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 2,963,909,878            2,710,694,432            122,869,150               -                                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11 27,128,262                 16,170,267                 16,124,291                 -                                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17 25,252                        12,536                        -                                 -                                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,000                          4,000                          -                                 -                                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,087,231,385            2,861,806,634            409,635,928               1,116,817,250            
รวมสินทรัพย์ 3,624,337,511            3,058,024,932            410,046,056               1,121,373,989            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
ก่อนการปรับ

โครงสร้างกลุ่มบริษทั



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลงัการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธนัวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

และไม่ได้สอบทาน) และไม่ได้สอบทาน)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 19,464,930                 293,917,220               20,356,552                 4,287,111                   
ส่วนของเงินประกนัผลงานการก่อสร้างท่ีถึง
  กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,474,163                   -                                 -                                 -                                 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 34,670,701                 -                                 1,407,725                   430,913,999               
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึง
  กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 1,666,677                   1,334,297                   798,153                      -                                 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 13 578,591,815               274,128,714               -                                 -                                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,296,009                 -                                 -                                 -                                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 648,164,295               569,380,231               22,562,430                 435,201,110               
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                                 208,186,287               -                                 -                                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 1,868,195                   3,774,376                   2,690,790                   -                                 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 2,175,671,596            1,845,455,887            -                                 -                                 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,872,382                   62,679                        -                                 -                                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,180,412,173            2,057,479,229            2,690,790                   -                                 
รวมหนีสิ้น 2,828,576,468            2,626,859,460            25,253,220                 435,201,110               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

โครงสร้างกลุ่มบริษทั

งบการเงินรวม
ก่อนการปรับ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลงัการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธนัวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

และไม่ได้สอบทาน) และไม่ได้สอบทาน)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 6,916,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 15 691,625,000               691,625,000               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั 10,000 หุ้น เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 15 250,000                      250,000                      
      หุ้นสามญั 6,906,250 หุ้น เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 100 15 690,625,000               690,625,000               
      ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
         ก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 2.3 828,862,500               520,062,500               
      หกั: ส่วนท่ีถือหุ้นระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั 2.3 (363,505,940)              (131,312,500)              

      ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
         ก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัสุทธิ 690,875,000               465,356,560               388,750,000               690,875,000               
กาํไรสะสมท่ีเกิดขึ้นหลงัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 67,229,562                 -                                 -                                 (4,702,121)                  
ขาดทุนสะสมท่ีเกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั -                                 (34,149,702)                (3,957,164)                  -                                 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
   ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2.3 37,697,867                 -                                 -                                 -                                 
   รายการขาดทุนจากการประมาณการ
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (41,386)                       (41,386)                       -                                 -                                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 795,761,043               431,165,472               384,792,836               686,172,879               

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,624,337,511            3,058,024,932            410,046,056               1,121,373,989            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม
ก่อนการปรับ

โครงสร้างกลุ่มบริษทั



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลงัการปรับ ก่อนการปรับ สาํหรับรอบระยะเวลา
โครงสร้างกลุ่มบริษทั โครงสร้างกลุ่มบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 

16 มิถุนายน 2558 ถึงวนัท่ี
หมายเหตุ 2558 2557 31 ธนัวคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

และไม่ได้สอบทาน)

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 292,851,948                -                                  -                                     
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 553,303,530                -                                  -                                     
รายไดอ่ื้น 6,421,101                    899,457                      19,629                            

รวมรายได้ 852,576,579                899,457                      19,629                            

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 159,287,797                -                                  -                                     
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 52,425,247                  23,361,538                  4,047,632                       

รวมค่าใช้จ่าย 211,713,044                23,361,538                  4,047,632                       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 640,863,535                (22,462,081)                (4,028,003)                      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (140,199,121)              (7,732,647)                  (674,118)                         

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 500,664,414                (30,194,728)                (4,702,121)                      
รายไดภ้าษีเงินได้ 17 12,717                        2,190                          -                                     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 500,677,131                (30,192,538)                (4,702,121)                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                                  (41,386)                       -                                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                                  (41,386)                       -                                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 500,677,131                (30,233,924)                (4,702,121)                      

การแบ่งกําไร (ขาดทุน):
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯหลงัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 67,229,562                  -                                  (4,702,121)                      
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 433,447,569                (30,192,538)                -                                     

500,677,131                (30,192,538)                (4,702,121)                      

การแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯหลงัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 67,229,562                  -                                  (4,702,121)                      
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 433,447,569                (30,233,924)                -                                     

500,677,131                (30,233,924)                (4,702,121)                      

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯหลงัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 9.73                            -                              (2.11)                               
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 62.74                          (4.37)                           -                                  

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 6,908,750                    6,908,750                    2,223,606                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลงัการปรับ ก่อนการปรับ สาํหรับรอบระยะเวลา

โครงสร้างกลุ่มบริษทั โครงสร้างกลุ่มบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน 

2558 ถึงวนัท่ี
2558 2557 31 ธนัวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

และไม่ได้สอบทาน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 500,664,414                (30,194,728)                (4,702,121)                      

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 108,789,787                1,435,931                    -                                     

   กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (5,102)                         -                                  -                                     

   ผลขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน -                                  (51,732)                       -                                     

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 140,199,121                7,732,647                    674,118                          

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 749,648,220                (21,077,882)                (4,028,003)                      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (155,564,665)              -                                  -                                     

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (41,286,529)                (19,606,219)                (19,616)                           

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 2,363,572                    (97,685,078)                -                                     

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 36,397,834                  (36,397,834)                -                                     

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -                                  (4,000)                         -                                     

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (274,452,290)              26,169,110                  4,287,111                       

   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง (204,712,124)              208,186,287                -                                     

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,296,007                  -                                  -                                     

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,809,705                    62,679                        -                                     

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 125,499,730                59,647,063                  239,492                          

   จ่ายดอกเบ้ีย (134,825,027)              (7,732,647)                  (674,118)                         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (9,325,297)                  51,914,416                  (434,626)                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลงัการปรับ ก่อนการปรับ สาํหรับรอบระยะเวลา

โครงสร้างกลุ่มบริษทั โครงสร้างกลุ่มบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน 

2558 ถึงวนัท่ี
2558 2557 31 ธนัวคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

และไม่ได้สอบทาน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มขึ้น -                              (75,612,488)                (3,807,088)                      

รับชาํระ (ให้กูย้มื) เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75,612,488                  269,800,000                (59,000,000)                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                  -                                  (1,057,817,250)               

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (360,960,822)              (2,341,865,231)           -                                     

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (11,997,303)                (50,400)                       -                                     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (297,345,637)              (2,147,728,119)           (1,120,624,338)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มขึ้น (ลดลง) 34,670,701                  (1,407,725)                  430,913,999                   

เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,573,801)                  1,619,730                    -                                     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 911,917,216                2,119,584,601             -                                     

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (282,612,500)              -                                  -                                     

รับชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน 225,518,440                76,606,560                  690,875,000                   

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (361,600,000)              -                                  -                                     

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 526,320,056                2,196,403,166             1,121,788,999                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้นสุทธิ 219,649,122                100,589,463                730,035                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 100,677,110                87,647                        -                                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 320,326,232                100,677,110                730,035                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

  ซ้ือสินทรัพยถ์าวรโดยการก่อหน้ี -                                  244,331,251                -                                     

  สินทรัพยถ์าวรเพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแทน 803,334                      -                                  -                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม



บริษัท  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)  

ขาดทุนสะสม
กาํไรสะสม ส่วนเกินทุน ส่วนที่เกิดขึ้น

ที่เกิดขึ้นหลงัการ จากการรวมธุรกิจ ผลขาดทุนจากการ รวม ก่อนการ
ทุนเรือนหุน้ ปรับโครงสร้าง ภายใตก้าร ประมาณการตามหลกั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ปรับโครงสร้าง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ กลุ่มบริษทั ควบคุมเดียวกนั คณิตศาสตร์ประกนัภยั ของบริษทัฯ กลุ่มบริษทั ผูถ้ือหุน้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้สอบทาน)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 2.3 388,750,000              -                                -                                -                                388,750,000              (3,957,164)                384,792,836              

รับชาํระคา่หุน้สามญัเพิ่มทุน 76,606,560                -                                -                                -                                76,606,560                -                                76,606,560                

ขาดทุนสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                (30,192,538)              (30,192,538)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                -                                (41,386)                     (41,386)                     -                                (41,386)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 465,356,560              -                                -                                (41,386)                     465,315,174              (34,149,702)              431,165,472              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 2.3 465,356,560              -                                -                                (41,386)                     465,315,174              (34,149,702)              431,165,472              

รับชาํระคา่หุน้สามญัเพิ่มทุน 225,518,440              -                                -                                -                                225,518,440              -                                225,518,440              

กาํไรสาํหรับปี -                                67,229,562                -                                -                                67,229,562                433,447,569              500,677,131              

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 21 -                                -                                -                                -                                -                                (361,600,000)            (361,600,000)            

โอนกาํไรสะสมส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการ

   จดัโครงสร้างทางธุรกิจไปเป็นส่วนเกินทุน

   จากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2.3 -                                -                                37,697,867                -                                37,697,867                (37,697,867)              -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 690,875,000              67,229,562                37,697,867                (41,386)                     795,761,043              -                                795,761,043              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
งบการเงนิรวม



บริษัท  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่16 มิถุนายน 2558 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)  

กาํไรสะสมท่ีเกิดข้ึน

ทุนเรือนหุน้ หลงัการปรับ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ท่ีออกและชาํระแลว้ โครงสร้างกลุ่มบริษทั ผูถื้อหุน้

ณ วนัที ่16 มิถุนายน 2558  (วนัทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ) -                              -                              -                              

รับชาํระคา่หุน้สามญัเพ่ิมทุน 15 690,875,000            -                              690,875,000            

ขาดทุนสาํหรับงวด -                              (4,702,121)              (4,702,121)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 690,875,000            (4,702,121)              686,172,879            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยเม่ือ
วนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯเป็นกลุ่มบุคคลใน
ตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบุคคลดงักล่าวถือหุน้รวมกนัใน
อตัราร้อยละ100 ของหุ้นออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน   
การใหค้าํปรึกษาและใหบ้ริการสาํหรับกิจการพลงังานกบับริษทัในเครือ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 325/6–13 ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวัน ท่ี                     
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ท่ี 4 เร่ืองนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี   

(ก) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

(ข)  บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 
 

บริษทัยอ่ย 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

อตัราการถือหุน้     
ณ วนัท่ี            

31 ธนัวาคม 2558 

   (ร้อยละ) 
1. กลุ่มบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง (อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่) 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน  จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 (เดิมช่ือ “บริษทั พลงังานมัน่คง จาํกดั”)       

ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ เอนเนอจ้ี จาํกดั 
 (เดิมช่ือ “บริษทั พลงังานเป็นมิตร จาํกดั”) 

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั 
ซสัเทนเอเบ้ิล โกรท  เอนเนอจ้ี  จาํกดั”) 

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 

บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 
บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบ้ิล เอนเนอจ้ี จาํกดั 
 (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยสร้างพลงังาน จาํกดั”) 

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 

บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 
2. กลุ่มบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง (โดยการซื้อกิจการในระหว่างปี) 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 
3. กลุ่มบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม  

 (ถือหุ้นผ่านบริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม 1 ข้างต้น) 
S. Global Power Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 
Surge Energy Corporation Litmited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 
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(ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

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

(จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจาก  งบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่เป็นของบริษทัฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท 

 กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ไดมี้การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัโดยมีบริษทัฯเป็นบริษทัใหญ่และมีบริษทัย่อย
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2.2 ทั้งน้ีผลจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัใหม่ 
ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงฐานะการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้น และผลการ
ดาํเนินงาน โดยแสดงแยกเป็นก่อนและหลงัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

(ก) งบการเงินรวมหลงัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั (ปี 2558) 

ในปี 2558 บริษทัฯไดถู้กจดัตั้งข้ึนโดยกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหุน้ของกลุ่ม
บริษทัยอ่ยในขอ้ 1 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2.2 ซ่ึงกลุ่มบริษทัยอ่ยดงักล่าว
เดิมถือหุ้นโดยตรงโดยกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ ดงันั้นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัดงักล่าวถือเป็นการ
ปรับโครงสร้างภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  

ดว้ยเหตุดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯได้จดัทาํและนําเสนอขอ้มูลงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี      
31 ธนัวาคม 2558 เพื่อสะทอ้นฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามเน้ือหาทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือเสมือนว่าบริษทัในกลุ่มไดด้าํเนินธุรกิจเป็นหน่วย
เศรษฐกิจเดียวกนัมาตน้ปีของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน แมว้่ารูปแบบความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของ
บริษทัภายในกลุ่มเกิดข้ึนภายหลงักต็าม ทั้งน้ี บริษทัฯรับรู้ส่วนต่างจาํนวน 37.7 ลา้นบาท ระหวา่ง (ก) 
ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั และ (ข) มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของบริษทัย่อย (หลงัปรับปรุง) ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจเป็น “ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต ้          
การควบคุมเดียวกนั” โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากเป็นส่วนหน่ึงขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ
ผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(ข) งบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั (ปี 2557) 

งบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการ
รวมขอ้มูลทางการเงินของแต่ละบริษทัดงัต่อไปน้ี 

- งบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ     
31 ธนัวาคม 2556 ท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขตาม
รายงานลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 และปรับปรุงการจดัประเภทรายการบญัชีใหม่เพิ่มเติมโดย
ผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าว 

- งบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 
31 ธนัวาคม 2556 ท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขตาม
รายงานลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 

- งบการเงินของบริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (เดิมช่ือ “บริษัท พลังงานมั่นคง 
จาํกดั”) สาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 (วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั) ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข
ตามรายงานลงวนัท่ี 18 เมษายน 2558 

- งบการเงินของบริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 30 ธันวาคม 
2557 (วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชี
แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 10 เมษายน 2558 

- งบการเงินของบริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ เอนเนอจ้ี จาํกัด (เดิมช่ือ “บริษัท พลงังานเป็นมิตร 
จาํกดั”) สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 30 ธันวาคม 2557 (วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั) ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข
ตามรายงานลงวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

- งบการเงินของบริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จํากัด (เดิมช่ือ “บริษัท ซัสเทนเอเบ้ิล โกรท   เอนเนอจ้ี         
จาํกัด”) สําหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 30 ธันวาคม 2557 (วนัท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัท)           
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข
ตามรายงานลงวนัท่ี 10 เมษายน 2558 

- งบการเงินของบริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์  จาํกัด สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 28 
สิงหาคม 2557 (วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีตรวจสอบแลว้โดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืนไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 17 เมษายน 2558 

- งบการเงินของบริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 
(วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนได้
แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 14 เมษายน 2558 
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- งบการเงินของบริษัท เสริมสร้าง ซัสเทนเอเบ้ิล เอนเนอจ้ี จาํกัด (เดิมช่ือ “บริษัท ไทยสร้าง
พลงังาน จาํกดั” ) สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 30 ธันวาคม 2557 (วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทั) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนไดแ้สดงความเห็นแบบไม่
มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

- งบการเงินของบริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั สาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2557 
(วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนได้
แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 19 เมษายน2558 

ทั้งน้ีทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของกลุ่มบริษทัก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัแสดงโดยการรวม
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของแต่ละบริษทัย่อยและหักออกดว้ยส่วนท่ีมีการถือหุ้นระหว่างกนัเองใน
บริษทัย่อยเสมือนหุ้นทุนซ้ือคืนของกลุ่มบริษทั ดงันั้น ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของกลุ่มบริษทั ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: บาท) 
บริษทัยอ่ย ทุนออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557 
   
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน  จาํกดั 690,300,000 388,750,000 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   131,312,500 131,312,500 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  1,000,000 - 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 1,000,000 - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ เอนเนอจ้ี จาํกดั  1,000,000 - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  1,000,000 - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั 1,000,000 - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั 1,000,000 - 
บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบ้ิล เอนเนอจ้ี จาํกดั 1,000,000 - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั 250,000 - 
รวม  828,862,500 520,062,500 
หกั: ส่วนท่ีมีการถือหุน้ระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั (363,505,940) (131,312,500) 
รวม 465,356,560 388,750,000 

2.4 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้ 
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิม
แลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทน
เน้ือหาเก่ียวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง           
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผู ้
ลงทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไป
ลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใช้
อาํนาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือ
หุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหาร
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน
หรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง  

  การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วมการงาน 
บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
ยติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็น
ตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ข.    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับ            
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่  
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุผลว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น 
และบริษัทฯและบริษทัย่อยจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีกาํหนดไว ้เงินอุดหนุนท่ี
เก่ียวขอ้งกับรายได้จะรับรู้เป็นรายได้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าใช้จ่าย
รายการใดจะรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนอยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บการชดเชย เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยจ์ะรับรู้เป็นรายได้
รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ
เบิกใช ้

4.4 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.5 โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง 

ตน้ทุนทั้ งหมดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พื่อให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุน
ดงักล่าวประกอบดว้ย แผงรับพลงังานแสงอาทิตย ์ตน้ทุนการก่อสร้าง ค่าบริหารจดัการโครงการ        ค่าท่ี
ปรึกษา และตน้ทุนทางการเงินซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

4.6 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  
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4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ       
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยวิธี
เสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  25  ปี 
  อาคารสาํนกังานและส่วนปรับปรุงอาคาร  20  ปี 
  โรงผลิตกระแสไฟฟ้า  25  ปี 
  เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และอะไหล่  25  ปี 
  อุปกรณ์สาํนกังาน  5  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน งาน
ระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน ์
ค่าสิทธ์ิในการเช่ือมโยงระบบจาํหน่ายไฟฟ้า   25  ปี 
ระบบส่ือสารและจาํหน่ายไฟฟ้าภายนอก   25  ปี 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์    5 - 10  ปี 

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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4.13   การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการผลประโยชน์  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทําการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ  
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4.16 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี             
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ิน         รอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายใหแ้ก่คู่สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
เป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ    
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5.   การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัมี
ดงัน้ี 

  สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา
ได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจาก
การเทียบเคียงกับตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต (ทั้งของบริษัทฯ และ
คู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินใน
ระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อ
มูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย:บาท) 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

              (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 หลงัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ยอดคงเหลือ ณ เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 31 ธนัวาคม 2557 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2558 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 75,612,488 412,192,413 (487,804,901) - 
เงินกูย้มืระยะสั้น     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง - 66,945,480 (32,274,779) 34,670,701 

  งบการเงิน นโยบายการ 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

 หลงัการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

ก่อนการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั  

 

 2558 2557 2558 (สาํหรับปี 2558) 

  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
และไม่ได้สอบทาน) 

  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     

ดอกเบ้ียรับ - - 19,617 ร้อยละ 2 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 674,117 ร้อยละ 2 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5,160,000 4,900,000 - ราคาตามสญัญา 
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                         (ยังไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้สอบทาน) 
    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 ยอดคงเหลือ ณ เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2557 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2557 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง - 244,869,870 (164,257,382) 75,612,488 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 269,800,000 - (269,800,000) - 
เงินกูย้มืระยะสั้น     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 1,407,725 120,522,524 (121,930,249) - 

 
    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน 2558                       

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ยอดคงเหลือ ณ เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 16 มิถุนายน 2558 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 ธนัวาคม 2558 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 
บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั  - 106,572 - 106,572 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   - 150,000 - 150,000 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - 3,550,516 - 3,550,516 

 - 3,807,088 - 3,807,088 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - 59,000,000 - 59,000,000 

 - 59,000,000 - 59,000,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นแก่กรรมการและบริษทัยอ่ย     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง - 66,945,480 (32,274,779) 34,670,701 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   - 371,862,528 - 371,862,528 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั - 984,152 - 984,152 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ เอนเนอจ้ี จาํกดั  - 8,083,372 - 8,083,372 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  - 3,183,322 - 3,183,322 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั - 3,188,050 - 3,188,050 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั - 3,183,927 - 3,183,927 
บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบ้ิล เอนเนอจ้ี จาํกดั - 989,820 - 989,820 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั - 2,377,343 - 2,377,343 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั   - 2,390,784 - 2,390,784 
 - 463,188,778 (32,274,779) 430,913,999 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใ ช้จ่ายผลประโ ยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 315 ลา้นบาท (2557: 99 
ล้านบาท) ไปจาํนําเพื่อใช้เป็นหลักทรัพยค์ ํ้ าประกันสินเช่ือเงินกู้ระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 13 อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยดงักล่าวสามารถเบิกถอนเงินฝากธนาคารดงักล่าวเพื่อใช้
จ่ายในโครงการโรงไฟฟ้าได ้

  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หลงัการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

ก่อนการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั  

 2558 2557 2558 

  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
และไม่ได้สอบทาน) 

 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,200,000 1,650,000 - 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 43,361 40,181 - 
รวม 4,243,361 1,690,181 - 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หลงัการปรับ 
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

ก่อนการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั  

 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

และไม่ได้สอบทาน)  
เงินสด 681,867  1,044,491  - 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 3,129,953  109,620  43,600  
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 316,514,412  99,522,999  686,435  
รวม 320,326,232  100,677,110 730,035  
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: บาท) 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 

ทุนจดทะเบียน 
ทุนออกจาํหน่าย
และเรียกชาํระแลว้ 

สัดส่วน        
เงินลงทุน ราคาทุน 

   (ร้อยละ)  
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน  จาํกดั 955,000,000 900,506,500 100 900,506,300 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   525,250,000 131,312,500 100 131,312,450 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 1,000,000 1,000,000 100 999,800 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 1,000,000 1,000,000 100 999,800 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ เอนเนอจ้ี จาํกดั  30,000,000 8,250,000 100 8,249,800 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  10,000,000 3,250,000 100 3,249,800 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั 10,000,000 3,250,000 100 3,249,800 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั 10,000,000 3,250,000 100 3,249,800 
บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบ้ิล เอนเนอจ้ี จาํกดั 1,000,000 1,000,000 100 999,800 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั 10,000,000 2,500,000 100 2,499,950 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั  10,000,000 2,500,000 100 2,499,950 
รวม 1,563,250,000 1,057,819,000  1,057,817,250 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หลงัการปรับ 
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

ก่อนการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั  

 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

และไม่ได้สอบทาน)  
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 155,516,047 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 48,618 - - 
รวม 155,564,665  - - 
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

      (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน 

อาคาร
สาํนกังานและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
โรงผลิต

กระแสไฟฟ้า 

เครื่องจกัร
อุปกรณ์และ
อะไหล่ 

อุปกรณ์ 
เครื่องมือ

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแต่ง ยานพานะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

เครื่องจกัร
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน           
1 มกราคม 2557 97,417,715 - - - - 50,226 4,214,953 21,245,213 - 122,928,107 
ซื้อเพิ่ม - - - - - 295,809 3,050,000 1,553,726,972 1,032,184,009 2,589,256,790 
31 ธนัวาคม 2557  97,417,715 - - - - 346,035 7,264,953 1,574,972,185 1,032,184,009 2,712,184,897 
ซื้อเพิ่ม 1,055,175 - 66,012 112,016,732 803,334 1,047,855 - 246,775,049 - 361,764,157 
โอนเขา้/ออก 58,360,000 138,634,466 5,524,227 379,823,175 2,271,589,375 - - (1,821,747,234) (1,032,184,009) - 
ตดัจาํหน่าย - - - - (803,334) - - - - (803,334) 
31 ธนัวาคม 2558 156,832,890 138,634,466 5,590,239 491,839,907 2,271,589,375 1,393,890 7,264,953 - - 3,073,145,720 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2557 - - - - - 809 58,149 - - 58,958 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - - - - 34,019 1,397,488 - - 1,431,507 
31 ธนัวาคม 2557 - - - - - 34,828 1,455,637 - - 1,490,465 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 5,059,208 254,081 17,948,788 82,897,453 150,414 1,440,535 - - 107,750,479 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่ตดัจาํหน่าย - - - - (5,102) - - - - (5,102) 
31 ธนัวาคม 2558 - 5,059,208 254,081 17,948,788 82,892,351 185,242 2,896,172 - - 109,235,842 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
31 ธนัวาคม 2557 97,417,715 - - - - 311,207 5,809,316 1,574,972,185 1,032,184,009 2,710,694,432 
31 ธนัวาคม 2558 156,832,890 133,575,258 5,336,158 473,891,119 2,188,697,024 1,208,648 4,368,781 - - 2,963,909,878 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี           
2557 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารทั้งจาํนวน)     1,431,507 
2558 (จาํนวน 106,181,403 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     107,750,479 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นต้นทุนรวมอยู่ใน           
โรงผลิตกระแสไฟฟ้า เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนรวมทั้งส้ิน 23.4 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวไดน้าํ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้ งจาํนวนไปจดจาํนองและจาํนําเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือ           
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 4.4 ลา้นบาท (2557: 5.8 ลา้นบาท) 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

  

 งบการเงินรวม 

 

ค่าสิทธิในการ
เช่ือมโยงระบบ
จาํหน่ายไฟฟ้า 

ระบบส่ือสารและ
จาํหน่ายไฟฟ้า
ภายนอก 

 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

  
 

รวม 
ราคาทุน     
1 มกราคม 2557 6,900,000 9,224,291 -  16,124,291 
ซ้ือเพ่ิม - - 50,400 50,400 
31 ธนัวาคม 2557  6,900,000 9,224,291 50,400 16,174,691 
ซ้ือเพ่ิม - 11,874,481 122,822 11,997,303 
31 ธนัวาคม 2558 6,900,000 21,098,772 173,222   28,171,994 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2557 - - - - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - - 4,424 4,424 
31 ธนัวาคม 2557 - - 4,424 4,424 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 251,803 769,961 17,544 1,039,308 
31 ธนัวาคม 2558 251,803 769,961 21,968 1,043,732 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ     
31 ธนัวาคม 2557 6,900,000 9,224,291 45,976 16,170,267 
31 ธนัวาคม 2558 6,648,197 20,328,811 151,254 27,128,262 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: บาท) 

13. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: บาท) 

  

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 

หลงัการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

ก่อนการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

 
 

   31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

    
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
และไม่ได้สอบทาน)  

1) THBFIX 3 เดือน
บวกร้อยละ 2 

ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็น
รายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2558 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2567 2,498,887,500 1,829,582,783 - 

2) MLR หกัร้อยละ
0.75 

ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็น
รายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน
กนัยายน 2557 ถึงเดือน
มิถุนายน 2562 280,000,000 320,000,000 - 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (24,624,089) (29,998,182) - 

รวม 2,754,263,411 2,119,584,601 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (578,591,815) (274,128,714) - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
ภายในหน่ึงปี 2,175,671,596 1,845,455,887 - 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หลงัการปรับ 
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

ก่อนการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

 

 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

และไม่ได้สอบทาน)  
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,898,777  284,667,224  2,864,594 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 674,118 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,566,153  9,249,996  748,399 
รวม 19,464,930  293,917,220  4,287,111 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะยาว จาํนวนเงิน 2,474 ลา้นบาท โดยไดน้าํ
บญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไปคํ้าประกนัการกูย้ืม
กบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง 

ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากทางธนาคารผูใ้หกู้ก่้อนประกาศจ่าย เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 280 
ลา้นบาท โดยไดน้าํโฉนดท่ีดินของกรรมการเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินและคํ้าประกนัโดยกรรมการของ
บริษทัยอ่ย ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบาง
ประการตามท่ีระบุในสัญญาดงักล่าว เช่น การดาํรงอตัราส่วนภาระหน้ีเงินกูต่้อมูลค่าหลกัประกนั และการ
ดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นบริษทัแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทั (บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั) อย่างไรก็ดี ใน
ระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั ให้แก่บริษทัฯ
ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินขอ้ 2.3  เป็นเหตุให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่สามารถดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั เสริมสร้าง 
พลงังาน จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนกาํหนดได ้ดงันั้น 
บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2558 ทั้งจาํนวน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ต่อมาภายหลงัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัย่อยดงักล่าวได้รับหนังสือแจง้เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าวจากธนาคาร และบริษทัย่อยไดด้าํเนินการให้
เป็นไปตามเง่ือนไขใหม่ในเดือนมีนาคม 2559  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง มีวงเงินกูย้มืเพื่อเงินทุนหมุนเวียนท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 40 
ลา้นบาท (2557: 40 ลา้นบาท) 
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14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: บาท) 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาเช่าซ้ือเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมี
กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 หลงัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 1,826,400 1,929,970 - 3,756,370 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                  (159,723) (61,775) - (221,498) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 1,666,677 1,868,195 - 3,534,872 

 
 (หน่วย: บาท) 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้สอบทาน) 
 งบการเงินรวม 
 ก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 1,586,896 3,995,874 - 5,582,770 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                  (252,599) (221,498) - (474,097) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 1,334,297 3,774,376 - 5,108,673 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หลงัการปรับ 
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

ก่อนการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

 

 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

และไม่ได้สอบทาน)  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,756,370 5,582,770 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (221,498) (474,097) - 

รวม 3,534,872 5,108,673 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,666,677) (1,334,297) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,868,195 

 
3,774,376 

 
- 
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15.  ทุนจดทะเบียน 

 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 ไดมี้การจดัตั้งบริษทัฯข้ึนเพื่อประกอบกิจการลงทุนดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก
จาํนวน 1,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เรียกชาํระร้อยละ 25 

 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯจาก 1,000,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 691,625,000 บาท  
(หุ้นสามญั 6,916,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวน 6,906,250 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุ้นจากผูถื้อหุ้นจาํนวน 690,625,000 บาท 
และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558  

16. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บาท) 

17. รายได้ภาษีเงินได้  

 รายไดภ้าษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หลงัการปรับ 

โครงสร้างกลุ่มบริษทั 
ก่อนการปรับ

โครงสร้างกลุ่มบริษทั 
 

 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

และไม่ได้สอบทาน)  
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืน       
ของพนกังาน 17,836,330  4,534,745  

 
- 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 108,789,788  1,435,932  - 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 34,842,263  - - 
ค่าธรรมเนียมทางดา้นวชิาชีพ 21,612,749  679,000 3,604,594 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,586,657 5,507,717 - 
ค่าบริจาคการกศุล 2,161,000 2,322,000 - 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หลงัการปรับ 

โครงสร้างกลุ่มบริษทั 
ก่อนการปรับ

โครงสร้างกลุ่มบริษทั 
 

 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

และไม่ได้สอบทาน)  
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราว 12,717 2,190 - 
รายได้ภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 12,717 2,190 - 



25 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จาํนวน 57.5 ลา้นบาท 
(2557: 28.6 ล้านบาท) โดยท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผล
แตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลขาดทุนทางภาษี
ดงักล่าวจะส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หลงัการปรับ 
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

ก่อนการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

 

 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

และไม่ได้สอบทาน)  
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้

นิติบุคคล 500,664,414 (30,194,728) (4,702,121) 

    

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้

นิติบุคคลคูณอตัราภาษี 100,132,883 (6,038,946) (940,424) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:    

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 18) (106,261,425) - - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 295,060 968,431 - 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน - (500) - 
ขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีระหวา่งปี 5,820,765 5,068,825 940,424 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ (12,717) (2,190) - 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หลงัการปรับ 
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

ก่อนการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 

 

 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

และไม่ได้สอบทาน)  
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25,252 12,536 - 
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18. การส่งเสริมการลงทุน 

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

 รายไดจ้ากการขายและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนทั้งจาํนวน 

19. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยแสดงแยกส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯหลงัการปรับโครงสร้าง
กลุ่มบริษทัและส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั) ดว้ยจาํนวน   
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัฯท่ีออกจาํหน่ายโดยถือเสมือนว่าบริษทัฯไดอ้อกหุ้นสามญั
จาํนวนดงักล่าวมาตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ท่ีมีการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) 
สําหรับงวด  (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ี
ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 

20. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัคือผูบ้ริหารของบริษทัฯ  
บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิต
และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า และดาํเนินธุรกิจในเขต
ภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุน
จากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์
แสดงในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึงราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 846 
ลา้นบาท  

21. เงินปันผลจ่าย  

วนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั (บริษทัย่อย) มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 37.86 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 361.6 
ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 และบริษทั
ย่อยได้จดัสรรเงินกาํไรในอตัราร้อยละ 5 ของกาํไรเป็นจาํนวนเงิน 26,546,832 บาทเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย  

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

22.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี  เเละสามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปี  โดย         
บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้าให ้กฟผ. บริษทัยอ่ยไดรั้บเงิน
สนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จาํนวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบั
จากวนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

22.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 42 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 190 
มากกวา่ 5 ปี 130 

รวม 362 

22.3 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินในการให้คาํปรึกษาและ
ดําเนินการต่าง ๆ เพื่อนําหลักทรัพย์ของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเสนอขาย
หลกัทรัพยต่์อประชาชน โดยมีค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

22.4  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 2,959   
ล้านบาท และเงินฝากธนาคารออมทรัพย์จาํนวนเงิน 315 ล้านบาท ไปจดจาํนองและจาํนําเพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง 
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22.5 ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate swap 
contracts) 

 มูลค่าตามสัญญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัส้ินสุดสัญญา 

1 375 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX-
REUTERS 3 เดือนบวกร้อยละ 
2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
5.795 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

2 1,249 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX-
REUTERS 3 เดือนบวกร้อยละ 
2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  
5.710 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

22.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้จากการออกและเรียกชาํระหุน้สามญัเพิ่มทุน
ใหเ้ท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจาํนวน 505 ลา้นบาท 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีกรมสรรพากร เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง เงินใหกู้ย้มื เจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง เงินกูย้ืมและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อย    
มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เกิดจากการขายให้กบัลูกคา้จาํนวนนอ้ยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระสําคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น เน่ืองจากลูกหน้ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีดี 
จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร และเงินกูย้มื
ท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี



29 

ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี   

 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 หลงัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 
 อตัรา   อตัราดอกเบ้ีย  

 
 อตัรา  

 
 ดอกเบ้ียคงท่ี   ปรับข้ึนลง   ไม่มี  

 
 ดอกเบ้ีย  

 
 ภายใน 1 ปี   ตามราคาตลาด   อตัราดอกเบ้ีย   รวม   ท่ีแทจ้ริง  

 
 (ร้อยละต่อปี)  

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 316,514,412  3,811,820  320,326,232  0.37% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 155,564,665  155,564,665   -  

ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - 96,163,993  96,163,993   -  

 
- 316,514,412  255,540,478  572,054,890 

 
หนีสิ้นทางการเงนิ 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 19,464,930  19,464,930   -  

เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - 3,474,163  3,474,163   -  

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,670,701  - - 34,670,701  2% 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,534,872  - - 3,534,872  5.75% 
เงินกูย้มืระยะยาว - 2,754,263,411  - 2,754,263,411 THBFIX 3 M + 2%, 

 MLR-0.75% 

 
38,205,573  2,754,263,411  22,939,093  2,815,408,077  

 
 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 
 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (มากกวา่ 5ปี) 

-    จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 1,624,276,875  - - 1,624,276,875   5.71%, 5.795%  

-    รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - 1,624,276,875  -   1,624,276,875    THBFIX 3 M + 2%  
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 (ยังไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้สอบทาน) 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

   อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา  
 อตัรา  ปรับข้ึนลง   ไม่มี   ดอกเบ้ีย  

 ดอกเบ้ียคงท่ี  ตามราคาตลาด   อตัราดอกเบ้ีย   รวม   ท่ีแทจ้ริง  
 (ร้อยละต่อปี)  

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -       99,522,999  1,154,111  100,677,110  0.37% - 0.5% 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75,612,488  - - 75,612,488  1.37% 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - 98,527,565  98,527,565  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง - - 36,397,834  36,397,834  - 

75,612,488        99,522,999  136,079,510  311,214,997   
หนีสิ้นทางการเงนิ  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 293,917,220  293,917,220  - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - 208,186,287  208,186,287  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 5,108,673  - 5,108,673  5.75% 
เงินกูย้มืระยะยาว - 2,119,584,601  - 2,119,584,601    THBFIX 3 M + 2%, 

MLR-0.75%  
              -    2,124,693,274  502,103,507  2,626,796,781  

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
   อตัราดอกเบ้ีย  

 
 อตัรา  

 
 อตัรา  ปรับข้ึนลง   ไม่มี  

 
 ดอกเบ้ีย  

 
 ดอกเบ้ียคงท่ี  ตามราคาตลาด   อตัราดอกเบ้ีย   รวม   ท่ีแทจ้ริง  

 
 (ร้อยละต่อปี)  

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 686,435 43,600 730,035 0.37% 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,807,088 - - 3,807,088 2% 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,000,000 - - 59,000,000 2% 
 62,807,088 686,435 43,600 63,537,123  
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 4,287,111 4,287,111 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 430,913,999 - - 430,913,999 1.3% - 2% 

 430,913,999 - 4,287,111 435,201,110  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินทรัพยเ์ป็น
เงินตราต่างประเทศและมีการแลกเงินสดเป็นเงินต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน        อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย              

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 2,343,000  190,000  9,681,097  -          0.0030         0.0028  
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - - - 4,530  -          33.11  
ดอลลาร์ออสเตรเลีย - - - 13,900  -          27.08  

23.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้มื
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของบริษทัยอ่ยมีมูลค่าเป็นผล
ขาดทุนจาํนวน 98 ลา้นบาท ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าท่ีไดรั้บแจง้จากธนาคารคู่สัญญา มูลค่ายุติธรรมดงักล่าว
จดัลาํดบัชั้นเป็นระดบั 2 

24. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 3.46 เท่า (2557: 4.92 
เท่า) เฉพาะบริษทัฯไม่มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเน่ืองจากไม่มีเงินกูย้มื 

25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

25.1 วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั (บริษทัย่อย) มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 จากกาํไรสะสมประจาํปี 2558 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 
13.16 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 125.7 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
แลว้ในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559  
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25.2 S. Global Power Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศฮ่องกง ได้ทําการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษทัรวมเป็นทุนจดทะเบียน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 โดยเรียก
ชาํระค่าหุ้นจากผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ช้สิทธิจ่ายเงินค่าหุ้นแทนบริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จาํกดั โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นจาํนวน 0.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 28 มกราคม 2559 และ
จาํนวน 0.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 ส่งผลใหภ้ายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน บริษทัฯ
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่โดยตรงใน S. Global Power Limited แทนบริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

25.3 วนัท่ี 4 มีนาคม 2559 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูย้ืมรวม 500 ลา้น
บาท และในวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมแลว้จาํนวน 45 ลา้นบาท  คงเหลือวงเงิน
กูย้มืเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 455 ลา้นบาท 

25.4 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือหุ้นในบริษทัสองแห่งจากผูถื้อหุน้เดิม โดยจะทาํการ
ซ้ือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.9 ในบริษทัดงักล่าว ในราคาประมาณ 200 ลา้นบาท และ 2.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
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