
 

 

 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 
รายงานและงบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั และบริษทัย่อย (กลุ่ม
บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เก่ียวกบัการซ้ือบริษทัจากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่            
ซ่ึงถือเป็นการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ดงันั้น เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ บริษทัฯจึงจดัทาํ
งบการเงินรวมโดยนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินของกลุ่มบริษทัซ่ึงรวมบริษทัดงักล่าวเสมือนเป็นหน่ึงหน่วยธุรกิจ
เดียวกนัมาโดยตลอด ซ่ึงไดร้วมผลการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทันบัแต่รอบบญัชีแรกท่ีนาํเสนอ 
แมว้า่รูปแบบความสมัพนัธ์ทางกฎหมายระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีผลภายหลงั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิได ้             
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํ          
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ
ท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่
วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน               
ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ รัตนา จาละ 

 

 

 

รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ์ 2560 



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

และไม่ไดส้อบทาน)

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 367,356,517        320,377,990        100,718,794        95,893,263          730,035                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 7, 9 152,288,945        155,564,665        -                            14,980,000          -                            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                            -                            75,612,488          7,142,875            3,807,088            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

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

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 7 65,973,634          61,615,649          20,369,669          14,615,798          19,616                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 585,619,096        537,558,304        196,700,951        156,814,213        4,556,739            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 155,781,264        96,163,993          98,527,565          -                            -                            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                            -                            -                            502,885,226        59,000,000          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            -                            1,083,137,200     1,057,817,250     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง -                            -                            36,397,834          -                            -                            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 3,684,952,730     2,963,974,449     2,710,750,582     826,617                -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 535,996,888        27,139,458          16,170,267          69,322                  -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 212,500                25,252                  12,536                  96,562                  -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 80,986                  4,000                    4,000                    -                            -                            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,377,024,368     3,087,307,152     2,861,862,784     1,587,014,927     1,116,817,250     

รวมสินทรัพย์ 4,962,643,464     3,624,865,456     3,058,563,735     1,743,829,140     1,121,373,989     

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

และไม่ไดส้อบทาน)

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 7, 13 32,958,717          19,620,248          293,951,710        20,147,196          4,287,111            

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

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 116,838                37,139,913          403,328                103,330,650        430,913,999        

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึง

  กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,803,079            1,666,677            1,334,297            -                            -                            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 14 362,414,467        578,591,815        274,128,714        22,666,938          -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 10,518,621          10,296,008          -                            1,100,206            -                            

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 411,285,885        650,788,824        569,818,049        147,244,990        435,201,110        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                            -                            208,186,286        -                            -                            

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 65,116                  1,868,195            3,774,376            -                            -                            

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 3,250,790,305     2,175,671,596     1,845,455,887     415,854,299        -                            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 3,692,653            2,872,382            62,680                  482,809                -                            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,254,548,074     2,180,412,173     2,057,479,229     416,337,108        -                            

รวมหนีสิ้น 3,665,833,959     2,831,200,997     2,627,297,278     563,582,098        435,201,110        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

และไม่ไดส้อบทาน)

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 6,916,250 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 16 691,625,000        691,625,000        691,625,000        

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 10,000 หุน้ เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 250,000                250,000                250,000                

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

      ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

         ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 693,377,869        831,362,500        

      หกั: ส่วนท่ีถือหุน้ระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั -                            (363,505,940)       

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 3.3 690,875,000        693,377,869        467,856,560        690,875,000        690,875,000        

   กาํไรสะสม - ยงัไม่จดัสรร

      ขาดทุนสะสมท่ีเกิดข้ึนก่อนการรวมธุรกิจ

         ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                            (4,599,453)           (36,548,717)         -                            -                            

      กาํไรสะสมท่ีเกิดข้ึนหลงัการรวมธุรกิจ

         ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 515,871,796        67,229,562          -                            489,687,533        (4,702,121)           

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 34,872,557          37,656,481          (41,386)                (315,491)              -                            

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 1,241,619,353     793,664,459        431,266,457        1,180,247,042     686,172,879        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 55,190,152          -                            -                            -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,296,809,505     793,664,459        431,266,457        1,180,247,042     686,172,879        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,962,643,464     3,624,865,456     3,058,563,735     1,743,829,140     1,121,373,989     

-                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

สาํหรับรอบระยะเวลา

 ตั้งแต่วนัท่ี 

16 มิถุนายน 2558 

ถึงวนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 285,577,322            292,851,948            -                               -                               

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 583,595,090            553,303,530            -                               -                               

รายไดค่้าบริการ 7 -                               -                               36,000,000              -                               

เงินปันผลรับ 7 -                               -                               506,699,894            -                               

รายไดอ่ื้น 7 7,538,594                6,421,398                15,326,879              19,629                     

รวมรายได้ 876,711,006            852,576,876            558,026,773            19,629                     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 17 169,031,230            159,288,214            -                               -                               

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 17 114,182,810            54,625,564              35,357,460              4,047,632                

รวมค่าใช้จ่าย 283,214,040            213,913,778            35,357,460              4,047,632                

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 593,496,966            638,663,098            522,669,313            (4,028,003)               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 7 (146,114,356)           (140,199,121)           (28,297,348)             (674,118)                  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 447,382,610            498,463,977            494,371,965            (4,702,121)               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 5,618                       12,716                     17,689                     -                               

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 447,388,228            498,476,693            494,389,654            (4,702,121)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (714,004)                  -                               -                               -                               

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (485,101)                  -                               (315,491)                  -                               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (1,199,105)               -                               (315,491)                  -                               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 446,189,123            498,476,693            494,074,163            (4,702,121)               

การแบ่งปันกําไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 448,642,234            67,229,562              494,389,654            (4,702,121)               

   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,254,006)               -                               -                               -                               

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ยก่อนการ

      รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                               431,247,131            -                               -                               

447,388,228            498,476,693            494,389,654            (4,702,121)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

สาํหรับรอบระยะเวลา

 ตั้งแต่วนัท่ี 

16 มิถุนายน 2558 

ถึงวนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)
การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 450,457,763            67,229,562              494,074,163            (4,702,121)               

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย

      ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                               431,247,131            -                               -                               

   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,268,640)               -                               -                               -                               

446,189,123            498,476,693            494,074,163            (4,702,121)               

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 20

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 64.94                       9.73                         71.56                       (2.11)                        

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 6,908,750                6,908,750                6,908,750                2,223,606                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม



บริษทั  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)  

กาํไรสะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ขาดทุนสะสม

ส่วนที่เกิดขึ้น กาํไรสะสม ส่วนเกินทุน

ก่อนการ ที่เกิดขึ้นหลงัการ จากการรวมธุรกิจ ผลขาดทุนจากการ รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ปรับโครงสร้าง ปรับโครงสร้าง ภายใตก้าร ผลต่างการแปลงค่า ประมาณการตามหลกั องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ กลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั ควบคุมเดียวกนั งบการเงิน คณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

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

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัย่อยก่อนการรวมธรุกิจ 

  (บริษทัยอ่ยที่บริษทัฯซื้อในปี 2559) 3.2 2,500,000                (2,399,015)               -                                -                                -                                  -                                      -                                100,985                   -                                100,985                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังปรับปรุง 3.3 467,856,560            (36,548,717)             -                                -                                -                                  (41,386)                          (41,386)                    431,266,457            -                                431,266,457            

รับชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 225,518,440            -                                -                                -                                -                                  -                                      -                                225,518,440            -                                225,518,440            

ชาํระค่าหุน้บริษทัย่อยที่ถือโดยกลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 2,869                        -                                -                                -                                -                                  -                                      -                                2,869                        -                                2,869                        

กาํไรสาํหรับปี -                                431,247,131            67,229,562              -                                -                                  -                                      -                                498,476,693            -                                498,476,693            

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้เดิมของบริษทัย่อยก่อนการรวมธุรกิจ -                                (361,600,000)           -                                -                                -                                  -                                      -                                (361,600,000)           (361,600,000)           

โอนกาํไรสะสมส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการรวมธุรกิจ -                                -                                -                                -                                -                                  -                                      -                                -                                -                                

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัไปเป็นส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 3.1 -                                (37,697,867)             -                                37,697,867              -                                  -                                      37,697,867              -                                -                                -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 693,377,869            (4,599,453)               67,229,562              37,697,867              -                                  (41,386)                          37,656,481              793,664,459            -                                793,664,459            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 - ตามที่ได้รายงานไว้เดมิ 690,875,000            -                                67,229,562              37,697,867              -                                  (41,386)                          37,656,481              795,761,043            -                                795,761,043            

ส่วนของผูถ้ือหุน้ในบริษทัย่อยก่อนการรวมธรุกิจ -                                

  (บริษทัย่อยที่บริษทัฯซื้อในปี 2559) 3.2 2,502,869                (4,599,453)               -                                -                                -                                  -                                      -                                (2,096,584)               -                                (2,096,584)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 - หลังปรับปรุง 3.3 693,377,869            (4,599,453)               67,229,562              37,697,867              -                                  (41,386)                          37,656,481              793,664,459            -                                793,664,459            

กาํไร (ขาดทุน) รวมสาํหรับปี -                                -                                448,642,234            -                                -                                  -                                      -                                448,642,234            (1,254,006)               447,388,228            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                2,300,630                   (485,101)                        1,815,529                1,815,529                (3,014,634)               (1,199,105)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                448,642,234            -                                2,300,630                   (485,101)                        1,815,529                450,457,763            (4,268,640)               446,189,123            

โอนส่วนผูถ้ือหุน้ของบริษทัย่อยก่อนการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัไปเป็นส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 3.2 (2,502,869)               4,599,453                -                                (4,599,453)               -                                  -                                      (4,599,453)               (2,502,869)               -                                (2,502,869)               

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย -                                -                                -                                -                                -                                  -                                      -                                -                                59,458,792              59,458,792              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 690,875,000            -                                515,871,796            33,098,414              2,300,630                   (526,487)                        34,872,557              1,241,619,353         55,190,152              1,296,809,505         

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษัท  เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน

ผลขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ประมาณการตามหลกั รวมส่วนของ

หมายเหตุ ท่ีออกและชาํระแลว้ กาํไรสะสม คณิตศาสตร์ประกนัภยั ผูถื้อหุน้

ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2558  (วันท่ีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ) -                            -                            -                                       -                            

รับชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน 690,875,000          -                            -                                       690,875,000          

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

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

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 690,875,000          (4,702,121)            -                                       686,172,879          

กาํไรสาํหรับปี -                            494,389,654          -                                       494,389,654          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                            -                            (315,491)                           (315,491)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            494,389,654          (315,491)                           494,074,163          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

สาํหรับรอบระยะเวลา

 ตั้งแต่วนัท่ี 

16 มิถุนายน 2558 

ถึงวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 447,382,610           498,463,977           494,371,965           (4,702,121)                   
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 119,391,091           108,806,493           116,951                  -

   กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (20,670)                  (5,103)                    -                             -

   ผลขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 329,857                  -                             88,444                    -

   ขาดทุนจากอตัราแลกแปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 811,662                  -                             -                             -

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             (506,699,894)          -

   ดอกเบ้ียรับ (2,566,252)              (2,061,102)              (14,768,985)            -

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 146,114,356           140,199,121           28,297,348             674,118                        

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 711,442,654           745,403,386           1,405,829               (4,028,003)                   

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,275,720               (155,564,665)          (14,980,000)            -

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (4,923,377)              (41,245,980)            (1,164,095)              (19,616)                        

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร (59,617,271)            2,363,572               -                             -

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง -                             36,397,834             -                             -

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (91,226)                  -                             -                             -

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) -                             -                             -                             -                                   

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13,338,469             (274,331,462)          2,425,213               4,287,111                     

   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง -                             (204,712,123)          -                             -

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 222,613                  10,299,095             1,100,206               -

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (167,695)                2,809,485               -                             -

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 663,479,887           121,419,142           (11,212,847)            239,492                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

สาํหรับรอบระยะเวลา

 ตั้งแต่วนัท่ี 

16 มิถุนายน 2558 

ถึงวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) -                             75,612,488             (3,335,787)              (3,807,088)                   

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                             -                             (468,067,504)          (59,000,000)                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (25,319,950)            (1,057,817,250)             

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน -                             -                             506,699,894           -

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (831,238,225)          (360,983,646)          (933,825)                -

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (510,036,249)          (12,010,803)            (79,065)                  -

ดอกเบ้ียรับ 2,566,252               2,061,102               1,336,899               -

เงินจ่ายซ้ือบริษทัยอ่ยจากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (2,502,869)              -                             -                             -                                   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 59,458,792             -                             -                             -

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,281,752,299)       (295,320,859)          10,300,662             (1,120,624,338)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (37,023,075)            36,736,585             (327,583,349)          430,913,999                 

เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (1,666,677)              (1,573,801)              -                             -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,552,655,143        911,917,216           445,000,000           -

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (583,918,750)          (282,612,500)          -                             -

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย -                             (361,600,000)          -                             -

รับชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน -                             225,518,440           -                             690,875,000                 

จ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมธนาคาร (264,081,698)          (134,825,027)          (21,341,238)            (674,118)                      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 665,964,943           393,560,913           96,075,413             1,121,114,881              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (714,004)                -                             -                             -                                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้นสุทธิ 46,978,527             219,659,196           95,163,228             730,035                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 320,377,990           100,718,794           730,035                  -                                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 367,356,517           320,377,990           95,893,263             730,035                        

-                             -                             -                             -                                   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

  สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแทน 464,428                  803,334                  -                             -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
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บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยเม่ือ
วนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯเป็นกลุ่มบุคคลใน
ตระกลูเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบุคคลดงักล่าวถือหุน้รวมกนัใน
อตัราร้อยละ100 ของหุ้นออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน   
การใหค้าํปรึกษาและใหบ้ริการสาํหรับกิจการพลงังานกบับริษทัในเครือ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบัญชี             
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                     
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ี ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั                    
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี       

  จดัตั้งข้ึนใน 31 ธนัวาคม  1 มกราคม 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2559 2558 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
1. กลุ่มบริษทัย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง      

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 100 100 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 100 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ เอนเนอจ้ี 
จาํกดั”) 

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 100 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 100 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 100 

บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบ้ิล เอนเนอจ้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 100 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 100 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 100 

2. บริษทัย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง (โดยการซื้อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ระหว่างปี)     
บริษทั สีคิ้ว ไบโอแก๊ส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 100 

3. กลุ่มบริษทัย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม (ถือหุ้นผ่านบริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม 1 ข้างต้น) 
บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 - 
บริษทั Surge Energy Corporation Litmited (ถือหุ้น
โดย บริษทั S. Global Power Limited) 

ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 - 

4. บริษทัย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม (ถือหุ้นผ่านบริษัท แอคเซส เอนเนอจี ้จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มท่ี 1 ข้างต้น) 
บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 - - 

5. บริษทัย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม (ถือหุ้นผ่านบริษัท Access C Management Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มท่ี 4 ข้างต้น) 
บริษทั Seijo Corporation  ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ญ่ีปุ่น 100 100 - 

6. กลุ่มบริษทัย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม (ลงทุนโดยผ่านบริษัท Surge Energy Corporation Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มท่ี 3 ข้างต้น) 
SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า 
ญ่ีปุ่น 87 - - 

GSSE GK ผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

ญ่ีปุ่น 90 - - 
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(ก) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการส่ังการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

(ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

(ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

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

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก   
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่เป็นของบริษทัฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวิธีราคาทุน 

3. การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกัน 

3.1 การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯในปี 2558 

 ในปี 2558 บริษทัฯไดถู้กจดัตั้งข้ึนโดยกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหุน้ของกลุ่มบริษทั
ย่อยในขอ้ 1 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2.2 ซ่ึงกลุ่มบริษทัย่อยดงักล่าวเดิมถือหุ้น
โดยตรงโดยกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ ดงันั้นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัดงักล่าวถือเป็นการปรับโครงสร้าง
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  

 ในการปรับโครงสร้างดงักล่าวมีผลต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงต ํ่ากวา่มูลค่า
สุทธิตามบญัชีจาํนวนรวม 37.7 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้           
การควบคุมเดียวกนั” โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากเป็นส่วนหน่ึงขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อ
หุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัย่อยในขอ้ 1 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินขอ้ท่ี 2.2 มีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั เสริมสร้าง
พลงังาน จาํกดั  

บริษทั เสริมสร้าง 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

บริษทั เสริมสร้าง 
อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั บริษทัอ่ืน ๆ (1) รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 270,467 278 427 16,998 288,170 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 156,940 1 - - 156,941 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,203 902 252 - 4,357 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 105,681 22 - - 105,703 
เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 24,297 - 5,400 29,697 
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 371,205 - - 371,205 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,978,759 4,617 43 - 2,983,419 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27,264 - 19 - 27,283 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22 - - - 22 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 - - - 4 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (17,305) (373) (297) (1) (17,976) 
เงินประกนัผลงานก่อสร้าง (2,842) (3) - - (2,845) 
เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (220) (530) (2,628) (423) (3,801) 
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - (1,651) - - (1,651) 

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน -
สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี - (2,153) - - (2,153) 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี (290,337) (80,000) - - (370,337) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,244,639) (220,000) - - (2,464,639) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (117) - - - (117) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,267) - - - (10,267) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 976,613 96,612 (2,184) 21,974 1,093,015 

หกั: ตน้ทุนการซ้ือกิจการ (900,506) (131,312) (1,000) (22,498) (1,055,316) 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั 76,107 (34,700) (3,184) (524) 37,699 

(1) บริษทัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั, บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั, บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั, บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล            
พาวเวอร์ จาํกดั, บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั, บริษทั เสริมสร้างซสัเทนเอเบ้ิล เอนเนอจ้ี จาํกดั, บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั โดยไม่รวมบริษทั เพรสทิจ 
กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงไมไ่ดซ้ื้อจากกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ 
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3.2 การซื้อบริษทัย่อยจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปี 2559 

ก) เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั สีค้ิว ไบโอแก๊ส จาํกดั จากกลุ่มผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัฯโดยคิดเป็นสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.9 ดว้ยมูลค่าจ่ายซ้ือในราคา 2.5 
ลา้นบาท 

ข) เม่ือวันท่ี  31 มีนาคม 2559 บริษัท Access C Management Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท               
แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั Seijo Corporation จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่ม           
ผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทาํการซ้ือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าวในราคา 10,000 เยน  

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีซ้ือของบริษทัยอ่ยในขอ้ ก) และ ข) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั สีค้ิว           

ไบโอแก๊ส จาํกดั 
บริษทั Seijo 
Corporation รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49 3 52 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 400 - 400 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 65 - 65 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11 - 11 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (153) (3) (156) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,379) (90) (2,469) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ (2,007) (90) (2,097) 
หกั: ตน้ทุนการซ้ือกิจการ (2,500) (3) (2,503) 
ผลต่างการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (4,507) (93) (4,600) 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่การลงทุนขา้งตน้ถือเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ดงันั้น เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ บริษทัฯไดจ้ดัทาํและนาํเสนอ
ข้อมูลงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือสะท้อนฐานะการเงินผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามเน้ือหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภายใต้การควบคุมเดียวกัน                
โดยถือเสมือนว่าบริษัทในกลุ่มได้ดาํเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกันมาตั้ งแต่ก่อนวันท่ี                       
1 มกราคม 2558 แมว้่ารูปแบบความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของบริษทัภายในกลุ่มเกิดข้ึนภายหลงัก็ตาม 
ทั้งน้ี บริษทัฯรับรู้ขาดทุนสะสมส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการซ้ือบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํนวน 4.6 ลา้นบาท
ในบญัชีส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
เป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม ทาํให้บญัชี
ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ลดลงดว้ยจาํนวนดงักล่าวและมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวน 33.1 ลา้นบาท  
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3.3 ทุนออกจาํหน่ายและชําระแล้ว 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 แสดงโดยการรวมทุนออกจาํหน่าย
และชาํระแลว้ของบริษทัฯและบริษทัย่อย และหกัออกดว้ยส่วนท่ีมีการถือหุ้นระหว่างกนัเองในบริษทัย่อย
เสมือนหุน้ทุนซ้ือคืนของกลุ่มบริษทั  

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แสดงทุนออกจาํหน่ายและชาํระ
แล้วของบริษัทฯบวกด้วยทุนออกจําหน่ายและชําระแล้วของบริษัทย่อยท่ีซ้ือเพิ่มในปี 2559 ดังนั้ น                     
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2558 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทัยอ่ย ทุนออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 

   
บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 690,875 - 
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั - 690,300 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   - 131,313 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  - 1,000 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั - 1,000 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ เอนเนอจ้ี จาํกดั  - 1,000 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  - 1,000 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั - 1,000 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั - 1,000 
บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบ้ิล เอนเนอจ้ี จาํกดั - 1,000 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั - 250 

รวมทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ - ตามท่ีไดร้ายงานไวเ้ดิม 690,875 828,863 
หกั: ส่วนท่ีมีการถือหุน้ระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั - (363,506) 

รวมทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ - ตามท่ีไดร้ายงานไวเ้ดิม 690,875 465,357 
บวก: ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือใน

ระหวา่งปี   
บริษทั สีค้ิว ไบโอแก๊ส จาํกดั 2,500 2,500 
บริษทั Seijo Corporation จาํกดั 3 - 

รวม 693,378 467,857 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่
จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                 
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพิ่มเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใช้วิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

  



8 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้ารับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุผลว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย
จะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีกาํหนด
ไว ้เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ะรับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัค่าใชจ่้ายรายการใดจะรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนอยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯและ
บริษทัย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บชดเชย เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยจ์ะรับรู้ 
เป็นรายไดร้อการรับรู้และทยอยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์

 ดอกเบีย้รับและดอกเบ้ียจ่าย 

 ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง 

 ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ
เบิกใช ้

  



9 

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพจิารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

5.4 โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง 

ต้นทุนทั้ งหมดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้านไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุน
ดังกล่าวประกอบด้วย แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนการก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการโครงการ                 
ค่าท่ีปรึกษา และตน้ทุนทางการเงินซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

5.5 เงนิลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

5.6 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ       
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

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

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน                 
งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 
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5.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

5.8 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
ค่าสิทธิในการเช่ือมโยงระบบจาํหน่ายไฟฟ้า   25 ปี 
ระบบส่ือสารและจาํหน่ายไฟฟ้าภายนอก   25 ปี 
สิทธิในการใชร้ะบบส่งไฟฟ้า   20 ปี 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์    5 - 10 ปี 

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ            
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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5.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่าหาก
บริษทัฯคาดว่าจะไม่ซ้ือสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัส้ินสุดของสญัญา  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.11 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน   
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ  
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5.15 ภาษเีงนิได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี             
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ิน                     
รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.16 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายใหแ้ก่คู่สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
เป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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5.17 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สญัญา) 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว                
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม
และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณนั้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย:บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 

สาํหรับรอบ
ระยะเวลา         
ตั้งแต่วนัท่ี         

16 มิถุนายน 2558 
ถึงวนัท่ี           

31 ธนัวาคม 2558  
  (ปรับปรุงใหม่)    
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค้า่บริการ - - 36,000,000 - อตัราตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 13,706,348 19,617 
อตัราดอกเบ้ีย           
ร้อยละ 2.0 - 6.7 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 13,444,245 674,118 
อตัราดอกเบ้ีย           
ร้อยละ 2.0 - 6.2 

เงินปันผลรับ - - 506,699,894 -  
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ดอกเบ้ียรับ 843,413 - 843,413 - 
อตัราดอกเบ้ีย           
ร้อยละ 6.5, 6.7 

ดอกเบ้ียรับ - กรรมการ 25,225 1,070,334 25,225 - 
อตัราดอกเบ้ีย           
ร้อยละ 6.7 

คา่เช่าจ่าย 360,000 360,000 360,000 360,000 อตัราตามสัญญา 
คา่ท่ีปรึกษาจ่าย 437,500 5,000,000 - - อตัราตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย 4,691,272 - 4,691,272 - 
อตัราดอกเบ้ีย           
ร้อยละ 1.3 - 6.5 

ดอกเบ้ียจ่าย - กรรมการ 191,316 - 191,316 - 
อตัราดอกเบ้ีย           
ร้อยละ 2 

 สัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้บริการกบับริษทัย่อยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558                      
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 14,980,000 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 14,980,000 - 
     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย  - - 13,451,703 19,616 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 13,451,703 19,616 
     
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - เงนิจ่ายล่วงหน้า     
บริษทัยอ่ย - - 476,045 - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 476,045 - 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 14,108,991 674,118 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 14,108,991 674,118 
     
ค่าเช่าค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 13)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 360,000 360,000 360,000 - 

รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 360,000 360,000 360,000 - 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 31 ธนัวาคม 2558 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

             (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิม่ข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2559 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2559 

 (ปรับปรุงใหม่)    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ยนิู พาวเวอร์เทค จาํกดั - 83,813,155 (83,813,155) - 
บริษทั ไพรมาร่ี เอนเนอจ้ี จาํกดั - 98,582 (98,582) - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง - 678,166 (678,166) - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 84,589,903 (84,589,903) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 37,139,913 214,169,720 (251,192,795) 116,838 
บริษทั ยนิู พาวเวอร์เทค จาํกดั - 151,278,373 (151,278,373) - 
บริษทั ไพรมาร่ี เอนเนอจ้ี จาํกดั - 260,000,000 (260,000,000) - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,139,913 625,448,093 (662,471,168) 116,838 
 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิม่ข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2558 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2558 

 (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 75,612,488 411,992,413 (487,604,901) - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75,612,488 411,992,413 (487,604,901) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 403,328 74,018,181 (37,281,596) 37,139,913 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 403,328 74,018,181 (37,281,596) 37,139,913 
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   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิม่ข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2559 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2559 

     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  - 55,000 - 55,000 
บริษทั สยามคลีน โซลูชัน่ จาํกดั  - 55,150 - 55,150 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 150,000 - - 150,000 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 3,550,516 - (3,550,516) - 
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 106,572 - (106,572) - 
Access C Management Limited - 3,246 (3,246) - 
S. Global Power Limited - 42,402,481 (42,390,000) 12,481 
บริษทั สีค้ิว ไบโอแก๊ส จาํกดั - 2,509,389 (400,000) 2,109,389 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จาํกดั - 30,000 - 30,000 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั - 4,730,855 - 4,730,855 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3,807,088 49,786,121 (46,450,334) 7,142,875 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กรรมการและ                      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 678,166 (678,166) - 
บริษทั ไพรมาร่ี เอนเนอจ้ี จาํกดั - 98,582 (98,582) - 
บริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั - 83,813,155 (83,813,155) - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 84,589,903 (84,589,903) - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและ 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,807,088 134,376,024 (131,040,237) 7,142,875 

     
     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  59,000,000 502,885,226 (34,817,723) 527,067,503 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 59,000,000 502,885,226 (34,817,723) 527,067,503 
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ในระหวา่งปี บริษทัฯไดท้าํสญัญาให้กูย้มืเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยมีวงเงินกูร้วม
จาํนวน 562 ลา้นบาท และมีกาํหนดชาํระคืนภายในช่วงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 - 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมียอดคงคา้งเป็นจาํนวน 527 ลา้นบาท 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิม่ข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2559 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2559 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,670,701 209,400,000 (244,070,701) - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - 10,000 (10,000) - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 371,862,528 - (290,042,669) 81,819,859 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 984,152 - (984,152) - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั  8,083,372 - (10,000) 8,073,372 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั 3,183,322 - (1,715,000) 1,468,322 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิล พาวเวอร์ จาํกดั 3,188,050 - (20,000) 3,168,050 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั 3,183,927 - (10,000) 3,173,927 
บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบ้ิล เอนเนอจ้ี จาํกดั 989,820 2,000,000 (400,827) 2,588,993 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 2,390,784 - (15,000) 2,375,784 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั 2,377,343 - (1,715,000) 662,343 
บริษทั ยนิูพาวเวอร์ เทค จาํกดั - 151,278,373 (151,278,373) - 
บริษทั ไพรมาร่ี เอนเนอจ้ี จาํกดั - 260,000,000 (260,000,000) - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 430,913,999 622,688,373 (950,271,722) 103,330,650 
 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิม่ข้ึน   ลดลง  ยอดคงเหลือ ณ 
 16 มิถุนายน 2558 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 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 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     

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

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - 59,000,000 - 59,000,000 
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   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิม่ข้ึน   ลดลง  ยอดคงเหลือ ณ 
 16 มิถุนายน 2558 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2558 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง - 65,866,210 (31,195,509) 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 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 462,109,508 (31,195,509) 430,913,999 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

สาํหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 

16 มิถุนายน 2558     
ถึงวนัท่ี              

31 ธนัวาคม 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 20,519,500 4,368,000 20,519,500 168,000 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 77,191 43,361 77,191 - 
รวม 20,596,691 4,411,361 20,596,691 168,000 
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8. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินสด 500,219 684,135  15,000 - 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 4,303,809 3,142,950 401,615 43,600 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 362,552,489 316,550,905 95,476,648 686,435 
รวม 367,356,517 320,377,990 95,893,263 730,035 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้าํบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 240 ลา้นบาท (2558: 
315 ลา้นบาท) ไปจาํนาํเพ่ือใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือเงินกูร้ะยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 14 อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยดงักล่าวสามารถเบิกถอนเงินฝากธนาคารดงักล่าวเพ่ือใช้
จ่ายในการดาํเนินงานได ้

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 3,210,000 - 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 3,210,000 - 
3 - 6 เดือน - - 3,210,000 - 
6 - 12 เดือน - - 5,350,000 - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 14,980,000 - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 152,273,156 155,563,360 - - 
คา้งชาํระ ไม่เกิน 3 เดือน 15,114 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการ                       
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 152,288,270 155,563,360 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั         
ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 675 1,305 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 152,288,945 155,564,665 14,980,000 - 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

10.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราร้อยละของการถือหุน้ ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

ช่ือบริษทั 
31 ธนัวาคม       

2559 
31 ธนัวาคม       

2558 
31 ธนัวาคม         

2559 
31 ธนัวาคม         

2558 
31 ธนัวาคม         

2559 
31 ธนัวาคม         

2558 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง       
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั                                      100 100 10,000 1,000 10,000 1,000 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั 100 100 12,570 1,000 12,570 1,000 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ 
เอนเนอจ้ี จาํกดั”) 100 100 8,250 8,250 8,250 8,250 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั          100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 
บริษทั สยามรีนิวเอเบ้ิล                   
พาวเวอร์ จาํกดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 

บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบ้ิล 
เอนเนอจ้ี จาํกดั  100 100 3,250 1,000 3,250 1,000 

บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 
บริษทั สีค้ิว ไบโอแก๊ส จาํกดั 100 - 2,500 - 2,500 - 

     1,083,138 1,057,818 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯรับเงินปันผลจากบริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) เป็นจาํนวนเงิน 506.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: ไม่มีการรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย) 
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10.2 การซื้อบริษทัย่อยจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปี 2559 

ก) เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั สีค้ิว ไบโอแก๊ส จาํกดั จากกลุ่มผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัฯโดยคิดเป็นสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.9 ในราคา 2.5 ลา้นบาท 

ข) เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทั Access C Management Limited ซ่ึงเป็น บริษทัย่อยของบริษัท               
แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั Seijo Corporation จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่ม           
ผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทาํการซ้ือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าวในราคา 10,000 เยน  

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีซ้ือของบริษทัยอ่ยในขอ้ ก) และ ข) แสดงรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2 

10.3 การลงทุนเพิม่ของบริษทัย่อยในระหว่างปี 

ก) การลงทุนของบริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ในระหว่างปีมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

S. Global Power Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศฮ่องกง ได้ทาํการเพ่ิมทุน             
จดทะเบียนบริษทัรวมเป็นทุนจดทะเบียน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 โดย
เรียกชาํระค่าหุ้นจากผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิจ่ายเงินค่าหุ้นแทนบริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นจาํนวน 0.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 28 มกราคม 2559 
และจาํนวน 0.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559 ดงันั้น บริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
โดยตรงใน S. Global Power Limited แทนบริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด เม่ือวันท่ี                    
23 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดโ้อนหุน้ทั้งหมดใน S. Global Power Limited ใหก้บับริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

ข) การลงทุนของบริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 

Access C Management Limited ซ่ึ ง เ ป็ นบ ริษัท ย่ อ ย ท่ี จ ดทะ เ บี ยนจัด ตั้ ง ในประ เทศ ฮ่ อ งก ง                    
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อมาบริษทัไดเ้รียกชาํระค่าหุน้
จากผูถื้อหุ้น และจะทาํการเพ่ิมทุนเป็นทุนจดทะเบียน 0.35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษทั             
แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั ไดช้าํระค่าหุน้จาํนวน 0.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน 2559 
และไดช้าํระค่าหุน้จาํนวน 0.15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน 2559 

ค) การลงทุนของบริษทั Surge Energy Corporation Limited 

ในระหว่างปี 2559 บริษทั Surge Energy Corporation Limitedได้ลงทุนในบริษทั GK SS Hidaka No 
Mori เป็นจาํนวนเงิน 718.3 ลา้นเยน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ของการถือหุ้น และลงทุนในบริษทั GK 
GSSE เป็นจาํนวนเงิน 667.8 ลา้นเยน คิดเป็นร้อยละ 90 ของการถือหุน้ 
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10.4 การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย 

ก) เม่ือวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท โดยออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 90,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราหุ้นไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดัไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนในอตัราร้อยละ 100 คิดเป็นเงิน 9 ลา้นบาท ซ่ึง บริษทัฯได้
จ่ายชาํระค่าหุน้จาํนวน 9 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2559   

ข) เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบ้ิล 
เอนเนอจ้ี จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท โดยออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 90,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราหุ้นไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบ้ิล 
เอนเนอจ้ี จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนในอตัราร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน 2.25 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้าย
ชาํระค่าหุน้จาํนวน 2.25 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 

ค) เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดั               
ไดมี้มติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท เป็น 20 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จาํนวน 190,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราหุ้นไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จาํกดัไดเ้รียกชาํระ     
ค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 60.89 คิดเป็นเงิน 11.57 ล้านบาทซ่ึง บริษทัฯได้จ่ายชําระค่าหุ้นจาํนวน 6.27                   
ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 และชาํระค่าหุน้จาํนวน 5.3 ลา้นบาท ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 

10.5 รายละเอียดของบริษทัย่อย (ท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม) ซึ่งมส่ีวนได้เสียท่ีไม่มอํีานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั  

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยสะสม 

ขาดทุนท่ีแบ่ง         
ใหก้บัส่วนไดเ้สีย      

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
ในบริษทัยอ่ย          
ในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
ในระหวา่งปี 

 2559 2559 2559 2559 

 (ร้อยละ)    
SS Hidaka No Mori GK 13 (32,496) (1,090) - 
GSSE GK 10 (22,694) (164) - 
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10.6 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั ซึ่งเป็นข้อมูล
ก่อนการตดัรายการระหว่างกัน  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 หน่วย: พนับาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 SS Hidaka No Mori GK GSSE GK 
สินทรัพยห์มุนเวียน 16,628 3 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,235,222 227,929 
หน้ีสินหมุนเวียน 6,308 1,015 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 998,993 - 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 หน่วย: พนับาท 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 SS Hidaka No Mori GK GSSE GK 
รายได ้ 24 9 
ขาดทุนสาํหรับปี (8,384) (1,640) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2,616) (398) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (11,000) (2,038) 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

 หน่วย: พนับาท 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 SS Hidaka No Mori GK GSSE GK 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (120,711) (21,506) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (861,654) 21,506 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 998,993 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 16,628 - 
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11. ที่ดนิ 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 2558 (ปรับปรุงใหม่) 97,417,715                   -                       -                    -                     -            407,989      7,264,953    1,574,972,185    1,032,184,009   2,712,246,851 
ซื้อเพิ่ม (ปรับปรุงใหม่)      1,055,175                   -              66,012   112,016,732           803,334         1,070,678                   -       246,775,049                        -      361,786,980 
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 (ปรับปรุงใหม่) 156,832,890 138,634,466         5,590,239   491,839,907 2,271,589,375         1,478,667     7,264,953                        -                         -  3,073,230,497 
ซื้อเพิ่ม                    -                  -                      -                    -           464,428         1,291,751                   -       837,878,133                         -     839,634,312 
โอนเขา้/ออก                               - 
ตดัจาํหน่าย                    -                  -                      -                   -         (464,428)                    -                  -                       -                         -          (464,428) 
31 ธนัวาคม 2559   156,832,890 138,634,466         5,590,239   491,839,907 2,271,589,375        2,770,418     7,264,953       837,878,133                         -   3,912,400,381 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)                     -                   -                       -                    -                     -             40,632      1,455,637                       -                        -         1,496,269 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่)                     -     5,059,208           254,081     17,948,788       82,897,453           164,816      1,440,535                       -                        -      107,764,881 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่ตดัจาํหน่าย                     -                  -                      -                   -              (5,102)                      -                    -                       -                        -              (5,102) 
31 ธนัวาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)                     -    5,059,208           254,081     17,948,788       82,892,351            205,448      2,896,172                       -                        -     109,256,048 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี                     -    5,545,379           279,512     19,673,596       90,863,575            409,675      1,440,535                       -                        -     118,212,272 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่ตดัจาํหน่าย                     -                  -                       -                   -            (20,669)                     -                   -                       -                        -            (20,669) 
31 ธนัวาคม 2559                     -  10,604,587           533,593    37,622,384     173,735,257            615,123      4,336,707                       -                        -     227,447,651 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
31 ธนัวาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)   156,832,890 133,575,258        5,336,158   473,891,119  2,188,697,024         1,273,219      4,368,781                       -                        -  2,963,974,449 
31 ธนัวาคม 2559   156,832,890 128,029,879        5,056,646   454,217,523  2,097,854,118         2,155,295      2,928,246      837,878,133                        -  3,684,952,730 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี           
2558 (จาํนวน 106,181,403 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)         107,764,881 
2559 (จาํนวน 116,395,436 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)         118,212,272 
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We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อุปกรณ์สาํนกังาน รวม 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2558    - - 
31 ธนัวาคม 2558  - - 
ซ้ือเพ่ิม 933,825 933,825 
31 ธนัวาคม 2559 933,825 933,825 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2558  - - 
31 ธนัวาคม 2558 - - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 107,208 107,208 
31 ธนัวาคม 2559 107,208 107,208 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
31 ธนัวาคม 2558  - - 

31 ธนัวาคม 2559 826,617 826,617 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี   
2558 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารทั้งจาํนวน) - - 

2559 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารทั้งจาํนวน) 107,208 107,208 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 2,843 ลา้น
บาท (2558: 2,959 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตสั้ญญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 2.9 ลา้นบาท (2558: 4.4 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนรวมอยูใ่นงานระหว่างก่อสร้าง 
- โรงผลิตกระแสไฟฟ้า จาํนวนรวมทั้งส้ิน 7.9 ลา้นบาท 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ค่าสิทธิในการ
เช่ือมโยงระบบ
จาํหน่ายไฟฟ้า 

ระบบส่ือสารและ
จาํหน่ายไฟฟ้า
ภายนอก 

ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ 

สิทธิในการใช ้    
ระบบส่งไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 6,900,000 9,224,291 50,400 - 16,174,691 
ซ้ือเพ่ิม - 11,874,481 136,322 - 12,010,803 
31 ธนัวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 6,900,000 21,098,772 186,722   - 28,185,494 
ซ้ือเพ่ิม - 33,388,797 248,029 476,399,423 510,036,249 
31 ธนัวาคม 2559 6,900,000 54,487,569 434,751 476,399,423 538,221,743 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่)            - - 4,424 - 4,424 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 

(ปรับปรุงใหม่) 251,803 769,961 19,848 - 1,041,612 
31 ธนัวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 251,803 769,961 24,272 - 1,046,036 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 276,000 843,951 58,868 - 1,178,819 
31 ธนัวาคม 2559 527,803 1,613,912 83,140 - 2,224,855 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ      
31 ธนัวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่)        6,648,197 20,328,811 162,450 - 27,139,458 

31 ธนัวาคม 2559 6,372,197 52,873,657 351,611 476,399,423 535,996,888 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ    

ระบบส่ือสารและจาํหน่ายไฟฟ้าภายนอกและค่าสิทธิและใบอนุญาตท่ีเป็นของโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นยงัไม่ตดั
ค่าตัดจาํหน่ายเน่ืองจากโรงไฟฟ้ายงัอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยจะเร่ิมตัดจาํหน่ายเม่ือโรงไฟฟ้าดังกล่าวเปิด
ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์  
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ รวม 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2558   - - 

31 ธนัวาคม 2558  - - 
ซ้ือเพิ่ม 79,065 79,065 

31 ธนัวาคม 2559 79,065 79,065 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2558  - - 

31 ธนัวาคม 2558 - - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,743 9,743 
31 ธนัวาคม 2559 9,743 9,743 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
31 ธนัวาคม 2558  - - 

31 ธนัวาคม 2559 69,322 69,322 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร   

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ปรับปรุงใหม่)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65,000 428,000 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,674,679 14,999,615 71,660 2,864,593 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,235,489 471,419 937,681 - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย - - 14,108,991 674,118 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 360,000 360,000 360,000 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียว           
ขอ้งกนั 19,623,549 3,361,214 4,668,864 748,400 

รวม 32,958,717 19,620,248 20,147,196 4,287,111 
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14. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

สกลุ
เงิน การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

หมาย
เหตุ 

     (ปรับปรุงใหม่)    
1 THBFIX 3 

เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

บาท ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นราย
ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2558 ถึงเดือน 
ธนัวาคม 2567 2,194,968,750 2,498,887,500 - - ก) 

2 MLR หกั               
อตัราส่วนลด 

บาท ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นราย
ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 
2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 - 280,000,000 - - ข) 

3 MLR และ 
สาํหรับเงินตน้
ท่ีชาํระภายหลงั 
31 มีนาคม 
2560 อตัรา
ดอกเบ้ียบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

บาท ชาํระคืนดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย
ไตรมาส และชาํระเงินตน้ภายใน 
31 มีนาคม 2560 หรือชาํระ          
เงินตน้เป็นทุกหกเดือน                
เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึง 
เดือนกนัยายน 2567 ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบัการปฎิบติัตามเง่ือนไขใน
สญัญาเงินกู ้ 445,000,000 - 445,000,000 - ค) 

4 JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

เยน ชาํระดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย            
ไตรมาสและชาํระเงินตน้เป็น
เงินเยน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 
2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2579 1,107,655,143 - - - ง) 

รวมเงินกูย้มืจากธนาคาร  3,747,623,893 2,778,887,500 445,000,000 -  

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (134,419,121) (24,624,089) (6,478,763) -  
รวม  3,613,204,772 2,754,263,411 438,521,237 -  

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (362,414,467) (578,591,815) (22,666,938) -  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,250,790,305 2,175,671,596 415,854,299 -  

  



32 

หมายเหตุ 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั) ไดน้าํบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพยแ์ละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้ งหมดของบริษทัย่อยดงักล่าวไปคํ้ าประกนัการกู้ยืมกบั
ธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 8 และหมายเหตุ 11 

ข) ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั) ไดช้าํระคืนเงิน
กูย้มืระยะยาวทั้งจาํนวน 

ค) วนัท่ี 14 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูย้มืรวม 500 
ลา้นบาท และในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 ไดมี้แกไ้ขสัญญาโดยเพ่ิมวงเงินกูอี้ก 1,300 ลา้นบาท รวม
เป็นเงิน 1,800 ลา้นบาท บริษทัฯไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมแลว้จาํนวน 445 ลา้นบาท โดยวงเงินกูน้ี้มีการคํ้า
ประกนัเงินปันผลท่ีจะไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

ง) วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (SS Hidaka No Mori GK) ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูย้มืเงินกบั
สถาบนัการเงินหลายแห่ง สาํหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่น 
โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 6,362 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยไดเ้บิกเงินกู้
ดงักล่าวจาํนวน 3,597 ลา้นเยน 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีวงเงินกูย้ืมท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 1,395 ลา้นบาทและ 
2,765 ลา้นเยน (บริษทัฯ: จาํนวน 1,355 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2558: บริษทัยอ่ยจาํนวน 40 ลา้นบาท) 

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,929,970 3,756,370 - - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (61,775) (221,498) - - 

รวม 1,868,195 3,534,872 - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,803,079) (1,666,677) - - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 65,116 1,868,195 - - 
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บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ) ไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะใช้ในการ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 4 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 1,864,370 65,600 - 1,929,970 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                  (61,291) (484) - (61,775) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 1,803,079 65,116 - 1,868,195 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 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 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                  (159,723) (61,775) - (221,498) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 1,666,677 1,868,195 - 3,534,872 

16.  ทุนจดทะเบียน 

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

 เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯจาก 1,000,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 691,625,000 บาท  
(หุน้สามญั 6,916,250 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 6,906,250 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุน้จากผูถื้อหุน้จาํนวน 690,625,000 บาท และได้
จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558  
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17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

สาํหรับรอบ
ระยะเวลา          
ตั้งแต่วนัท่ี      

16 มิถุนายน 2558 
ถึงวนัท่ี        

31 ธนัวาคม 2558 
     
เงินเดือนและค่าแรง และ             
ผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 48,516,485 17,836,330  25,383,084 - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 119,391,091 108,806,493 116,951 - 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 37,994,827 34,842,263  - - 
ค่าธรรมเนียมทางดา้นวิชาชีพ 15,454,668 21,612,749  3,545,782 3,604,594 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2,277,067 1,586,657 1,166,227 - 
ค่าบริจาคการกศุล 371,000 2,161,000 320,000 - 

18. รายได้ภาษเีงนิได้  

 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

สาํหรับรอบ
ระยะเวลา           
ตั้งแต่วนัท่ี       

16 มิถุนายน 2558 
ถึงวนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2558 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งปี (60,353) - - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด      

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว และอ่ืนๆ 65,971 12,716 

 
17,689 - 

รายได้ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 5,618 12,716 17,689 - 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

สาํหรับรอบ
ระยะเวลา           
ตั้งแต่วนัท่ี       

16 มิถุนายน 2558 
ถึงวนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2558 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 131,622 - 78,873 - 

ภาษเีงินได้ทีแ่สดงอยู่ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  131,622 - 78,873 - 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

สาํหรับรอบ
ระยะเวลา           
ตั้งแต่วนัท่ี       

16 มิถุนายน 2558 
ถึงวนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2558 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อน              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 447,382,610 498,463,977 494,371,965 (4,702,121) 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0, 15, 16.5, 20 ร้อยละ 20, 16.5 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อน                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 92,968,050 99,693,063 98,874,393 (940,424) 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 19) (109,187,691) (106,261,425) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 676,837 295,060 139,402 - 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้  - (101,339,979) - 
การใชป้ระโยชน์จากขาดทุนทางภาษี (897,049) - - - 
ขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึก
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ            
ตดับญัชีระหวา่งปี 16,434,235 6,260,586 2,308,495 940,424 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ (5,618) (12,716) (17,689) - 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

สาํหรับรอบ
ระยะเวลา         
ตั้งแต่วนัท่ี      

16 มิถุนายน 2558 
ถึงวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2558 

  (ปรับปรุงใหม่)   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 212,500 25,252 96,562 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 103                     
ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 16 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2558: 47.9 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณา
แลว้เห็นว่าอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมา
ใชป้ระโยชนไ์ด ้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวนเงิน 103 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุด
ระยะเวลาการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 2560 - 2564 

19. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย์ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี  
2645(1)/2556 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556  ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าว
รวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558) และไดรั้บ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มี
กาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

 รายไดจ้ากการขายและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนทั้งจาํนวน 
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20. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

21. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัคือผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

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

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮ่องกงและญ่ีปุ่น โดยการดาํเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง
และญ่ีปุ่น ยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ ดงันั้นรายไดท่ี้แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน
ตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี
สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกนัภยั) สาํหรับการดาํเนินธุรกิจในประเทศ
ไทย มีมูลค่าเท่ากบั 2,873 ลา้นบาท และประเทศญ่ีปุ่นมีมูลค่าเท่ากบั 1,348 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึงราย เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 869 ลา้นบาท (2558: 846 ลา้นบาท) 
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22. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนักงาน ได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษทั 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจาํนวน 953,083 บาท (บริษทัฯ: 530,615 บาท) 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

23.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั) ไดท้าํสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายสุญัญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อ
สัญญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้า
ให ้กฟผ. บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินสนบัสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จาํนวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต-์
ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

23.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั) มีจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 41 42 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 198 190 
มากกวา่ 5 ปี 133 130 

รวม 372 362 

23.3 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินในการให้คาํปรึกษาและ
ดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ือนาํหลกัทรัพยข์องบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และเสนอขายหลกัทรัพย์
ต่อประชาชน โดยมีค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
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23.4  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั) ไดน้าํท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 2,843 ลา้นบาท และเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวนเงิน 240 ลา้นบาท ไป
จดจาํนองและจาํนาํเพือ่เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง 

23.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงไดอ้อกหนังสือคํ้ าประกันบริษทัย่อย (บริษทั 
เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั, บริษทัเสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั และ บริษทั สยามคลีน โซลูชัน่ จาํกดั) ให้กบั
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เป็นจาํนวนรวม 3.35 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 1.35 ลา้นบาท)  

23.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั) มีสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap contracts) 

 มูลคา่ตามสัญญา    

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัส้ินสุดสัญญา 

1 329 ลา้นบาท 375 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX-REUTERS 3 
เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี          
ร้อยละ 5.795 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

2 1,097 ลา้นบาท 1,249 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX-REUTERS 3 
เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี          
ร้อยละ 5.710 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

23.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้จากการออกและเรียกชาํระหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ให้เท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยจาํนวน 527.8 ลา้นบาท และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระท่ีจะตอ้งจ่าย
ชาํระเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอีกจาํนวน 1,967.3 ลา้นเยน 

23.8 ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น  (SS Hidaka No Mori GK) เข้าทําสัญญากับ                     
ผูใ้หบ้ริการต่างๆและมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระ ดงัน้ี 

ก) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่นมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 4,264 ลา้นเยน                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการและดาํเนินการเก่ียวกบัใบอนุญาตต่างๆ 

ข) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาใหบ้ริการระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่นเขา้ทาํสัญญากบัผูใ้ห้บริการต่างๆเป็นจาํนวน 
157.9  ลา้นเยนต่อปี 
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24. เคร่ืองมือทางการเงิน 

24.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า                 
เงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีกรมสรรพากร เงินให้กู ้ยืม เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน                    
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง เงินกูย้ืมและหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เกิดจากการขายให้กบัลูกคา้จาํนวนนอ้ยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระสําคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น เน่ืองจากลูกหน้ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีดี 
จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม 
และเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
กาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                     
ไดด้งัน้ี   

 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 คงท่ีภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ืย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 

    (ร้อยละต่อปี)  
สินทรัพย์ทางการเงิน     

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 362,552,489 4,804,028 367,356,517 0.37% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 152,288,945 152,288,945 - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - 155,781,264 155,781,264 -  

- 362,552,489 312,874,237 675,426,726 
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 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่        
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัราดอก
เบ้ืย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย    
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 32,958,717 32,958,717 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 3,474,163 3,474,163 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116,838 - - - - 116,838  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,803,079 65,116 - - - 1,868,195 5.75% 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 3,613,204,772 - 3,613,204,772 THBFIX 3 M    

+ 2%, MLR 
JPY LIBOR  

1,919,917 65,116 - 3,613,204,772 36,432,880 3,651,622,685 
 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ        
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย         
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 223,886,813 898,181,213 304,661,662 - - 1,426,729,688 5.71%, 5.795% 

- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 1,426,729,688 - 1,426,729,688 
THBFIX 3M    

+ 2% 
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   (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่) 

 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย    

 ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่         
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5ปี 

ตามราคา

ตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 316,550,905 3,827,085 320,377,990 0.37% 

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

ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - - - 96,163,993  96,163,993   -  
 - - - 316,550,905 255,555,743 572,106,648  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 19,620,248 19,620,248  -  

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

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,139,913 - - - - 37,139,913  2% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,666,677 1,868,195 - - - 3,534,872  5.75% 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 2,754,263,411  - 2,754,263,411 

THBFIX 3 M + 

2%, MLR - 

0.75% 
 38,806,590 1,868,195 - 2,754,263,411  23,094,411 2,818,032,607  

       
 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ       
 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย         

- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 624,721,875 374,833,125 624,721,875 - - 1,624,276,875  
 5.71%, 

5.795%  

- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 1,624,276,875  - 1,624,276,875  
  THBFIX 3 M + 

2%  

 

  



43 

 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราท่ี ปรับข้ึนลง   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่         
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5ปี 

ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 95,476,648 416,615 95,893,263 0.37% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 14,980,000 14,980,000  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 7,142,875 - - - - 7,142,875 2%, 6.70% 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 24,182,277 502,885,226 - - - 527,067,503 2%, 6.70% 

 31,325,152 502,885,226 - 95,476,648 15,396,615 645,083,641  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 20,147,196 20,147,196 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 103,330,650 - - - - 103,330,650 2%, 6.225% 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 438,521,237 - 438,521,237 MLR, MLR+2% 

 103,330,650 - - 438,521,237 20,147,196 561,999,083  
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

    อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 อตัราท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่         
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 686,435 43,600 730,035 0.37% 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 3,807,088 - - - - 3,807,088 2% 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - 59,000,000 - - - 59,000,000 2% 

 3,807,088 59,000,000 - 686,435 43,600 63,537,123  

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 4,287,111 4,287,111 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 430,913,999 - - - - 430,913,999 1.3% - 2% 

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

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินทรัพยเ์ป็นการ
กูย้ืมหรือให้กูย้ืมและการถือครองเงินสดเป็นเงินต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย              

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 550,173,728 2,343,000  3,267,840,859 9,681,097  0.3079505 0.0030  
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 103,006 - - - 35.830650 - 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 30,410 - - - 24.801000 - 

24.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้มื
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของบริษทัยอ่ยมีมูลค่าเป็นผล
ขาดทุนจาํนวน 79 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 98 ลา้นบาท) ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าท่ีไดรั้บแจง้จากธนาคาร
คู่สญัญา มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัลาํดบัชั้นเป็นระดบั 2 

25. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.83 เท่า (2558: 3.57 
เท่า) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.47 เท่า (2558: 0.63 เท่า) 

26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

26.1 การแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการแปรสภาพ บริษทัจาํกดั เป็น
บริษทัมหาชนจาํกดั โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัจาํกดัเป็นเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั 
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 และบริษทัฯไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมอีก 750,000 บาท 
ทาํใหบ้ริษทัฯมีทุนชาํระแลว้ครบตามจาํนวน  

26.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนั
การเงิน โดยไดมี้การขยายระยะเวลาการชาํระเงินงวดแรกจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เป็น วนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 และเปล่ียนแปลงเงินกูย้มืระยะยาวจากวงเงิน 1,800 ลา้นบาท เป็น 1,705 ลา้นบาท 

26.3 การเปล่ียนช่ือของบริษทัยอ่ยและการเรียกชาํระค่าหุน้ 

ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2560 บริษทั เสริมสร้าง ซัสเทนเอเบ้ิล เอนเนอจ้ี จาํกดั ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั 
เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั และไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 75 โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าว
เป็นจาํนวนเงิน 6.75 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 

26.4 การลงทุนในบริษทัในต่างประเทศ 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การลงทุนในบริษทัในต่างประเทศ เป็นจาํนวนเงิน 543 
ลา้นเยน 
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26.5 การอนุมติัจ่ายเงินปันผลของบริษทัเสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั 

 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย (บริษทั เสริมสร้าง พลงังาน จาํกดั) มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรประจาํปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 40 ลา้นบาท ซ่ึงจะ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 โดยจะจดัสรรกาํไรจาํนวน 6.8 ลา้นบาท เป็น
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

27. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
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