


ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ ้าพลังงานหมุน เวียน 
อย่างต่อเน่ือง ทั่วภูมิภาคเอเชีย โครงการเร่ิมจ่ายไฟแล้ว  
90.4 เมกะวัตต์ ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา 141.2 เมกะวัตต์231.6 เมกะวัตต์

ก�าลังผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย

13 โครงการ

49.6

เวียดนาม

ก�าลังผลิต

1 โครงการ

เมกะวัตต์

ใหม่

103.5

4 โครงการ

เมกะวัตต์

ก�าลังผลิต

ญี่ปุ่น

62.1

ไทย

ก�าลังผลิต

7 โครงการ

เมกะวัตต์
16.4

มองโกเลีย

ก�าลังผลิต

1 โครงการ

เมกะวัตต์
*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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จุดเด่นทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ

คณะผู้บริหาร

เหตุการณ์ส�าคัญ ปี 2561

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยง

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ

การก�ากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

รายการระหว่างกัน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายการจัดการ

รายงานของผู้สอบรับบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม



งบก�าไรขาดทุน 2559 2560 2561

   รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 869 872 1,096

   รายได้อื่นๆ 8 5 41

รายได้รวม 877 877 1,137

   ต้นทุนขาย         169 168 342

ก�าไรขั้นต้น 700 704 787

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 114 220 167

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักค่าเสื่อม
(ไม่รวมผลก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น)

732 682 843

   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 146 147 148

   ภาษี (0) 8 2

ก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 449 340 482

ก�าไรหลักจากการด�าเนินงาน (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 487 472 499

จุดเด่นทางการเงิน

 (หน่วย : ล้านบาท)
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รายได้รวม ก�าไรขั้นต้น

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้รวมและก�าไรขั้นต้น

2560 25612559

1,297

4,963

ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินสินทรัพย์

3,666

3,422

8,270 4,848

472 499

2560 25612559

8,03511,893

3,858



นายก�าธร วังอุดม
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ส�าหรับผลการด�าเนินการ และ พัฒนาการของกลุ่มบริษัทในปีที่
ผ่านมา ผมถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ทั้งในแง่ของผลการ
ด�าเนินการทางการเงิน และการเติบโตของธุรกิจ โดยในปี 2562 
น้ัน บริษัทมีรายได้เติบโต 29.7% มีก�าไรสุทธิเติบโต 41.8% และ
มีก�าไรหลักจากการด�าเนินงาน 5.6%

ส่วนในด้านการเติบโตของธุรกิจน้ัน ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมี
โครงการใหม่ที่ เ ร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์เพ่ิมเติมอีกหลาย
โครงการ เช่น โครงการ Hidaka ในประเทศญีปุ่น่ ซึง่เริม่ด�าเนนิการ
เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1 โครงการโซลาร์รูฟท้อป (solar rooftop) 
ในประเทศไทย จ�านวน 3 โครงการ ซ่ึงเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์
ในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 3 โครงการ Zouen ในประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 และโครงการโซลาร์ 
อผศ. ซึง่เร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ซ่ึงการเริม่ด�าเนนิการ
เชงิพาณชิย์ของโครงการเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักส�าหรับการ
เติบโตของผลประกอบการทางการเงินในปีที่ผ่านมา

นอกเหนอืจากการเร่ิมด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ของโครงการดงักล่าว
ข้างต้น กลุ ่มบริษัทยังประสบความเสร็จในการเข้าลงทุนใน
โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศเวียดนาม (Binh Nguyen Solar 
Farm Project) ซึ่งในขณะนี้อยู ่ระหว่างการก่อสร้างและมี
ก�าหนดการเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2562 นี้ 
ท�าให้ ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจใน 4 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ ่น ประเทศมองโกเลีย และประเทศ
เวียดนาม

ในการพฒันาธรุกจิของกลุม่บรษิทันัน้ แม้ว่าเราจะมกีารขยายธรุกจิ
อย่างต่อเนื่อง และค่อนข้างรวดเร็วในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา 
เรายังคงยึดมั่นในหลักการพัฒนาธุรกิจที่มีความยั่งยืน ด�าเนิน
ธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้ถือหุ้น และจะรักษาหลักการดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

ท้ายท่ีสุดน้ี ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ผมขอ
ขอบคุณ ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ 
คู ่ค้า ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น ๆ ทุกท่าน ส�าหรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่มี
ต่อกลุ่มบริษัท ซึ่งท�าให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง 
และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2561 ผลการด�าเนนิงานทางการเงนิของกลุม่บรษิทัเสริมสร้าง 
ถือว่า เป็นช่วงแรกในการที่โครงการที่เราได้พัฒนาในอดีตได้เริ่มมี
ผลประกอบการแสดงเข้ามาในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท โดย
กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในระดับ 1,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 29.7 มีก�าไรก่อนดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ใน
ระดบั 843 ล้านบาท เพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 23.6 และมกี�าไรหลกั
จากการด�าเนินการ (Core Operating Profit) ในระดับ 499 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.6 ซึ่งฝ่ายจัดการมีความเชื่อมั่นว่า
โครงการต่าง ๆ ท่ีก�าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบันเริ่มต้น
การด�าเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งในปีนี้ และปีถัด ๆ ไป จะท�าให้กลุ่ม
บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตของผลประกอบการทางการเงิน
เพิ่มขึ้นจากในระดับที่แสดงในปัจจุบัน   

ในส่วนของการพัฒนาธุรกิจของบริษัทนั้น ปี 2561 ถือว่าเป็นอีกปี
หนึ่งที่เราประสบความส�าเร็จอย่างน่าพอใจ ในปี 2561 ที่ผ่านมา
นั้น เราสามารถก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จและเริ่มด�าเนินการเชิง
พาณชิย์จ�านวนหลายโครงการ ได้แก่ โครงการ Hidaka ขนาดก�าลงั
การผลิตติดตั้ง 21 เมกกะวัตต์ โครงการโซลาร์รูฟท้อป รวมก�าลัง
การผลิตติดตั้ง 4.4 เมกกะวัตต์ โครงการ Zouen ขนาดก�าลังการ
ผลิตติดตั้ง 8 เมกกะวัตต์ และโครงการโซลาร์ อผศ. ก�าลังการผลิต
ติดตั้ง 5 เมกกะวัตต์ ซึ่งท�าให้ก�าลังการผลิตติดตั้งรวมของโครงการ
ในกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 52 เมกกะวัตต์ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 
90 เมกกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2561 นอกเหนือจากนั้น กลุ่มบริษัทยัง
ประสบความส�าเร็จในการจัดหาเงินกู้โครงการ และได้เร่ิมการ
ก่อสร้างโครงการ Leo 1  แล้ว

ในช่วงราวไตรมาส 3 ปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจเข้า
ลงทนุในโครงการ Solar Farm ในประเทศเวียดนาม โครงการ Binh 
Nguyen ดงักล่าวมกี�าลงัการผลติตดิตัง้ 49.6 เมกกะวตัต์ ซึง่ปัจจบัุน
อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและมกี�าหนดการเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 นี้ 

เมื่อมองภาพธุรกิจในปี 2562 นี้ ฝ่ายจัดการประเมินว่า จากการที่
กลุ่มบริษัทจะมีโครงการที่มีก�าหนดการเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์
เพิ่มเติมในระหว่างปี เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศ
มองโกเลีย และ โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศเวียดนาม ซึ่งจะ
ท�าให้ก�าลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นจาก 90 เมกกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2561 
เป็น 157 เมกกะวัตต์ จะส่งผลให้มีแนวโน้มที่มีการเติบโตของราย
ได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนัน้ฝ่ายจดัการยงัคงมุง่มัน่ในการเสาะหา
โอกาสในการขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ใน 4 ประเทศทีเ่รามกีาร
ด�าเนนิการอยูแ่ล้วในปัจจบุนั (ไทย ญีปุ่น่ มองโกเลยี และ เวยีดนาม) 
และในตลาดใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

ในฐานะตัวแทนของฝ่ายจดัการ ผมขอแสดงความขอบคณุต่อทมีงาน
ของบรษิทัส�าหรบัความมุ่งมัน่ ทุม่เท และความเป็นมอือาชพี อันเป็น
รากฐานทีส่�าคัญของความส�าเรจ็ท่ีเราได้รับในวันนี้ 
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• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)” รุ่นที่ 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2  

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• Director Accreditation Program (DAP)    

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 138/2560

• Role of Chairman Program (RCP)    

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 41/2560

สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

   กรรมการอิสระ

   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์

   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท เค โกลบอล จ�ากัด 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ปิโตรเลียม เทรนนิ่ง 

   เซอร์วิสเซส (พี ที เอส) จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท พันธกิจสุราษฎร์ จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ

   กรรมการตรวจสอบ

   บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส 

   บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด

   (สาขาประเทศไทย)

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บริษัท แพคส์ โกลบเบิ้ล เทรดดิ้ง จ�ากัด

2520 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บรษัิท ออยล์-เทก็ซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

คณะกรรมการ

นายก�าธร  วังอุดม
อายุ 72 ปี
กรรมการอิสระ (16 มีนาคม 2560)
ประธานกรรมการ (16 มีนาคม 2560)

008 รายงานประจ�าปี 2561



คุณวฒิุทางการศกึษา / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• ปริญญาโท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 128/2559

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ร้อยละ 7.6

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
บิดาของนางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 

และนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

  ประธานกรรมการบริหาร

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  Unity I. Capital Limited 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บรษิทั เอส.เอน็.เอน็.พ.ี อนิเตอร์เทรด จ�ากดั

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ�ากัด 

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท เขาเต่า พาราไดซ์ บีช จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จ�ากัด 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เค. เอช. เพเพอร์ มีล จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บรษัิท เสรมิสร้างพลงังาน จ�ากดั 

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท กิมเฮง เดลี่ฟู้ดส์ จ�ากัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ศรีเจริญไพบูลย์พัฒนา จ�ากัด 

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จ�ากัด

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง จ�ากัด 

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร 

  บรษิทั ศรนีานาพร มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั 

2559 - 2560 ประธานกรรมการ 

  บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ 

  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2558 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ 

  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

นายวิวรรธน์  ไกรพิสิทธิ์กุล
อายุ 62 ปี
กรรมการ (10 มิถุนายน 2558)
ประธานกรรมการบริหาร (13 ตุลาคม 2558)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (28 มกราคม 2559)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (13 ตุลาคม 2558)
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม2

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 009



คุณวฒิุทางการศกึษา / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Miami 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

• Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 96/2550

• Advanced Audit Committee Program (AACP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 20/2550

• Financial Statement for Directors (FSD)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2553

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2553

สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ 

   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บริษัท ส�านักกฎหมาย เอส เอ็ม

   อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

2557 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

   บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

   จ�ากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการอิสระ 

   กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  

   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

2553 - 2561 ประธานคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

   ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2533 - ปัจจุบัน นกัวจัิยด้านกฎหมายและองค์กร 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ

   บรษัิท เอชอาร์ไอ เอนเทค จ�ากดั

คณะกรรมการ

ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร
อายุ 64 ปี
กรรมการอิสระ (28 ตุลาคม 2558)
ประธานกรรมการตรวจสอบ (28 ตุลาคม 2558)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(28 ตุลาคม 2558)

010 รายงานประจ�าปี 2561



คุณวฒิุทางการศกึษา / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาโท การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (น.บ.ส.)  

รุ่นที่ 56 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย

มหาชน (ป.ร.ม.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (น.บ.ส.2) รุ่นที่ 3 

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• หลักสูตรผู ้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ ่นที่ 16  

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 6  

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรประกาศนียธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู ้บริหาร 

ระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา

• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ ่นที่  6  

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

• Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 128/2559

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์

  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน ผูเ้ชีย่วชาญประจ�าส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

  ส�านกังานคณะกรรมการเลอืกตัง้

2556 - 2557 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

  กรมการขนส่งทางบก

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ (2 พฤศจิกายน 2558)
กรรมการตรวจสอบ (2 พฤศจิกายน 2558)

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 011



คุณวฒิุทางการศกึษา / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท การเงิน Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 87/2554

สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

   กรรมการตรวจสอบ

   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์

   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2560 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายการเงิน) 

   บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน) 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาร์ดรี่ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท กุลธรสตีล จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บรษัิท เดอะ ไวท์สเปซ จ�ากดั

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ

   บรษัิท มาสเตอร์คาร์เร้นเทลิ จ�ากดั

2559 - 2560 กรรมการ

   บรษัิท เบฟโปร เอเชยี จ�ากดั

2561 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส-การเงนิ

   บรษัิท ไทยน�า้ทิพย์ จ�ากัด

คณะกรรมการ

นายธนา บุบผาวาณิชย์
อายุ 49 ปี
กรรมการอิสระ (28 ตุลาคม 2558)
กรรมการตรวจสอบ (28 ตุลาคม 2558)

012 รายงานประจ�าปี 2561



คุณวฒิุทางการศกึษา / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์ธรุกจิและการจดัการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• ปริญญาโท การเงิน Imperial College Business School  

ประเทศสหราชอาณาจักร
• Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 128/2559

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ร้อยละ 4.2

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
บุตรของนายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ
พี่สาวของนายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
 
ประสบการณ์ท�างาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  Unity I. Capital Limited 
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  S. Global Power Limited
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  Surge Energy Limited
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บรษิทั เพรสทจิ กรุ๊ป จ�ากดั
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โกรว์ โกลเบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บรษิทั เสรมิสร้าง อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บรษิทั เสรมิสร้าง โซลาร์ จ�ากดั
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เขาเต่า พาราไดซ์ บีช จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บรษิทั พลสั เอนเนอจี ้จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พรินซิเพิล พาวเวอร์ จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ที.เค.เอช. ฟู้ดส์ โปรดักส์ จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บรษิทั ยนู ิพาวเวอร์ เทค จ�ากดั
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไทย ฟาสเตอร์ โปรดักส์ จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บรษิทั เสรมิสร้างพลงังาน จ�ากัด 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ที.เค.เอช. เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
2557 - 2559 กรรมการ
  บริษัท สยาม ไบโอแก๊ส จ�ากัด
2557 - 2559 กรรมการ

  บรษิทั แอคเซส เอนเนอจี ้จ�ากดั

นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล
อายุ 38 ปี
กรรมการ (10 มิถุนายน 2558)
กรรมการบริหาร (13 ตุลาคม 2558)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (28มกราคม 2559)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (13 ตุลาคม 2558)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (19 เมษายน 2560)
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม2

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 013



คุณวฒิุทางการศกึษา / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 141/2560
• หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) 

สถาบันวิทยาการพลังงาน  รุ่นที่ 6

สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ร้อยละ 3.8

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
บุตรของนายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล 
และน้องชายของนางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายปิยวัฒน์ 

ไกรพิสิทธิ์กุล

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   Unity I. Capital Limited 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท กิมเฮง เดลี่ฟู้ดส์ จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
   S. Global Power Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
   Surge Energy Limited
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท โกรว์ โกลเบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท เขาเต่า พาราไดซ์ บีช จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บรษัิท ท.ีเค.เอช. ฟูด้ส์ โปรดักส์ จ�ากดั

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท ยนู ิพาวเวอร์ เทค จ�ากัด
2557 - 2560 กรรมการ
   บรษัิท พรนิซิเพลิ พาวเวอร์ จ�ากดั
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท ไพรมารี ่เอนเนอจี ้จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท กรุงเทพค้าปลีก จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บรษัิท ววิรรธน์การเกษตร จ�ากดั
2558 - 2561 ผูอ้�านวยการอาวุโสสายงานวิศวกรรม
   บรษัิท เสรมิสร้างพลงังาน จ�ากัด
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท เสรมิสร้างพลงังาน จ�ากัด
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท เพรสทิจ กรุป๊ จ�ากดั
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จ�ากัด
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ 
   บรษัิท เอสเซนเชยีล พาวเวอร์ จ�ากดั
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท พลสั เอนเนอจี ้จ�ากดั
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท สยามคลีนโซลชูัน่ จ�ากดั
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท สยาม รนีวิเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ�ากดั
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท เสรมิสร้าง โซลาร์ จ�ากัด
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท เสรมิสร้าง อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท ทรปิเป้ิลพ ีรนีวิเอเบิล้ จ�ากดั
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท เสรมิสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั
2557 - 2559 กรรมการ
   บรษัิท สยาม ไบโอแก๊ส จ�ากดั
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ
   บรษัิท แอคเซสเอนเนอจ้ี จ�ากดั

คณะกรรมการ

นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
อายุ 34 ปี
กรรมการ (28 ตุลาคม 2558)
กรรมการบริหาร (28 ตุลาคม 2558)

014 รายงานประจ�าปี 2561



คุณวฒิุทางการศกึษา / ประวติัอบรม
• ปรญิญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรฐัอเมรกิา

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 128/2559

• หลักสูตร Global Business Leader รุ่นที่ 2

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4

• หลักสูตร ผู้น�าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1

• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด ้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 

และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ร้อยละ 0.003

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี

 

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
  บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
  จ�ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
  บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จ�ากัด 
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บรษิทั พลัส เอนเนอจี ้จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บรษิทั แอคเซส เอนเนอจี ้จ�ากดั
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  Access C Management Limited
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บรษิทั เพรสทจิ กรุ๊ป จ�ากดั
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามคลีนโซลูชั่นจ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บรษิทั สยามรนีวิเอเบิล้พาวเวอร์ จ�ากดั
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  Seijo Corporation
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เอช เจ วาย กรุ๊ป จ�ากัด
2556 - 2559 กรรมการ
  บริษัท ทีเอ็นจี เซอร์วิสเซส จ�ากัด
2556 - 2558 ทีป่รกึษา
  บรษิทั เสรมิสร้างพลงังาน จ�ากัด
2556  กรรมการ
  บริษัท ซัน รูฟท๊อป จ�ากัด
2556  กรรมการ
  บริษัท รูฟท๊อป โซล่าร์ เอ็นเนอร์จี จ�ากัด
2555 - 2556 กรรมการ
  บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์
อายุ 36 ปี
กรรมการ (28 ตุลาคม 2558)
กรรมการบริหาร (28 ตุลาคม 2558)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (28 มกราคม 2559)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (25 ตุลาคม 2559)
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ) (13 ตุลาคม 2558)
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม2

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 015



คุณวฒิุทางการศกึษา / ประวติัอบรม
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 143/2560

สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่ม ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
มารดาของนางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล  

และนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์

   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   Access C Management Limited 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บริษัท เวอร์ติคอล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ที.เค.เอช. วู๊ด พาวเวอร์ จ�ากัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บรษัิท สยามเดลีฟู่ด้ส์ จ�ากดั

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ

   บรษัิท กมิเฮง เดลีฟู้่ดส์ จ�ากัด

2557 - 2559 กรรมการ

   บรษัิท แอคเซส เอนเนอจี ้จ�ากัด

2557 - 2558 กรรมการ

   บรษัิท เสรมิสร้าง โซลาร์ จ�ากัด

2557 - 2558 กรรมการ

   บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จ�ากัด

2557 - 2558 พนกังานบญัชี

   Herman Chan CPA & Co

คณะกรรมการ

นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
อายุ 62 ปี
กรรมการ (28 ตุลาคม 2558)
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เรามีแผนที่จะลงทุนและพัฒนา
โครงการในต่างประเทศเพิ่ม  
และยังมองหาโอกาสใหม่ ที่จะลงทุน 
ในพลังงานหมุนเวียน เพื่อขยาย 
การลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ในอนาคต

เติบโตภายใต้
ความท้าทาย
ในอนาคต 



คณะผู้บริหาร

1 นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร (รกัษาการ)

3 นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

2 นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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4 นางสาวพรกมล หงษ์วิไล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานบัญชี

5

6

นายธนาธิษณ์ ธนินกุลณิภัทร์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานการเงิน
และนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวสมรมาส ชัยผาติกานต์
เลขานุการบริษัท

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 019



นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล

อายุ 38 ปี
กรรมการ (10 มิถุนายน 2558)
กรรมการบริหาร (13 ตุลาคม 2558)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (28 มกราคม 2559)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (13 ตุลาคม 2558)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (19 เมษายน 2560)
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม2

(ดูรายละเอียดในส่วนของประวัติคณะกรรมการ)

คณะผู้บริหาร

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์

อายุ 36 ปี
กรรมการ (28 ตุลาคม 2558)
กรรมการบริหาร (28 ตุลาคม 2558)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (28 มกราคม 2559)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (25 ตุลาคม 2559)
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
(13 ตุลาคม 2558)
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม2

(ดูรายละเอียดในส่วนของประวัติคณะกรรมการ)
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นางสาวพรกมล หงษ์วิไล

อายุ 33 ปี
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานบัญชี

(26 มิถุนายน 2560)

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานบัญชี
   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2552 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
   บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก

อายุ 43 ปี 

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (24 เมษายน 2560)

คุณวฒิุทางการศกึษา / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Baltimore

สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่ม ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ไดนาท็อกซ์แล็บ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
2558 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน 
   บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2558 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินนักลงทุนสัมพันธ์  
   เลขานุการบริษัท
   บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 021



คณะผู้บริหาร

นายธนาธิษณ์ ธนินกุลณิภัทร์

อายุ 37 ปี
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 
(30 สิงหาคม 2560)

คุณวฒิุทางการศกึษา / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานการเงิน
   และนักลงทุนสัมพันธ์
   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2558 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและการลงทุน
   บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 
2553 - 2558 นักวิเคราะห์ฝ่ายการเงินและการลงทุน
   บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
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นางสาวสมรมาศ ชัยผาติกานต์

อายุ 35 ปี
เลขานุการบริษัท (13 ตุลาคม 2558)

คุณวฒิุทางการศกึษา / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Aberdeen  

ประเทศสหราชอาณาจักร

• ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย  

เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ทนายความผู้ท�าค�ารับรองลายมือชื่อและเอกสาร  

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

• Company Secretary Program (CSP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 69/2559

สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน
2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
   เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2558 - 2559 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน
   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2558   กรรมการ
   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
   จ�ากัด (มหาชน)
2557 - 2558 Corporate and Commercial Lawyer
   บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จ�ากัด
2557 - 2558 กรรมการ

   บริษัท คลีนโนเวชั่น เอนเนอจี้ จ�ากัด

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 023



โครงการ Do Home (มีจ�านวนท้ังหมด  
5 สาขา) เริม่ด�าเนนิการขายไฟฟ้าในเดอืน 
กรกฏาคม 2561

กรกฎาคม 

เหตุการณ์ส�าคัญ ปี 2561

โครงการฮิดะกะ ธุรกิจ Solar Farm                 
ในประเทศญ่ีปุ่น จังหวัดฮอกไกโด เริ่ม
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) ตาม
แผนการในในไตรมาส 1 มีสัญญาขาย
ไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงโครงการน้ี
รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการ
ติดต้ัง Energy Storage เพื่อจัดเก็บ
พลังงาน  ผ่านแบตเตอรี่ ท�าให้ระบบการ
จ่ายไฟมีเสถียรภาพ

มีนาคม
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โครงการโซเอ็น ธุรกิจ Solar Farm ใน
ประเทศญีปุ่น่ จงัหวัดคมุาโมโต้ เปิดด�าเนนิ
การเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) ตามแผนการ
ในไตรมาส 4

SSP ท�าพิธีตอกเสาเข็มเพื่อด�าเนินการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ Binh Nguyen Solar Power 
Plant ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศ
เวียดนาม โดยโครงการน้ีเป็นการซื้อหุ้น
โดย SI ในบริษัท TTQN มูลค่ารวม
ประมาณ 48.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

สิงหาคม กันยายน 

โครงการโซลาร์ อผศ. จังหวัดราชบุรี เริ่ม
เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2561

พฤศจิกายน

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 025



วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SSP”)  
และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจ คือ 

กลุ่มบรษิทัฯ มุง่สูก่ารเป็นบริษทัพลังงานช้ันน�าแห่งเอเชีย  โดยจะเป็นผู้ผลิต 
และจัดหาพลังงานที่ยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริม สนับสนุน สิ่งแวดล้อม 
ที่สะอาดอย่างมั่นคง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสังคม

พันธกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บุคลากรและองค์กร
ธุรกิจมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาอนาคตอย่างย่ังยืน  
โดยกลุ่มบริษัทฯ จะใช้ความเช่ียวชาญในการสรรหา
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และสร้างสรรค์ทรัพยากร เชงิพลวตั 
ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานได  ้
อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ ์
ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

1.1  วิสัยทัศน์
บริษทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” 
หรือ“SSP”) และบริษัทย ่อยของบริษัทฯ (รวมกันเรียกว ่า                    
“กลุ่มบริษัทฯ”) มีวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจคือ 

“กลุม่บรษิทัฯ มุง่สูก่ารเป็นบรษิทัพลงังานชัน้น�าแห่งเอเชยี โดยจะเป็น
ผู้ผลิตและจัดหาพลังงานที่ยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริม สนับสนุน 
สิ่งแวดล้อมที่สะอาดอย่างมั่นคง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสังคม”

1.2  พันธกิจ
กลุ ่มบริษัทฯ มุ ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บุคลากรและองค์กรธุรกิจมี          
ส่วนร่วมในการพัฒนาอนาคตอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะใช้           
ความเช่ียวชาญในการสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสร้างสรรค์
ทรัพยากรเชิงพลวัตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงาน 
ได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.3  เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น�าด้านการผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับสากลในการพัฒนาโครงการ เพื่อ 
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาด ยั่งยืน และสร้างผลประโยชน์สูงสุด 
ต่อสังคม กลยุทธ์ที่ส�าคัญเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมี 
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) มุง่มัน่ทีจ่ะลงทนุและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน

ในรูปแบบต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ก๊าซชวีภาพ และพลงังานชวีมวล ทัง้ในประเทศและภมูภิาคเอเชยี 
โดยมเีป้าหมายทีจ่ะขยายการลงทนุและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 
จ�านวนรวมทั้งสิ้น 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563

(2) ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ชมุชนใกล้เคยีงมส่ีวนร่วมกบัการพฒันา
โครงการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยเริ่มจากการสร้างความ
รู้ความเข้าใจในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวม
ไปถึงสนับสนุนให้มีการจ้างงานจากชุมชนใกล้เคียงโครงการ 
ตัง้แต่ในขัน้ตอนการก่อสร้างโครงการไปจนถงึการด�าเนนิงานเชงิ
พาณิชย์ เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนใกล้เคียงผ่าน       
การเกือ้กลู ให้ความช่วยเหลอื และป้องกันผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
ต่อสิง่แวดล้อมร่วมกับชุมชน

(3) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา 
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานไฟฟ้า

2. ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่ส�าคัญ

2.1  ประวัติความเป็นมาที่ส�าคัญ
ในปี 2555 ครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่ม
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงาน
หมุนเวียน จากนโยบายส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนของภาค
รฐั โดยการให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละการสนบัสนนุส่วนเพิม่ราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เปิดด�าเนิน
การเชงิพาณชิย์แก่ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) และผู้ผลติไฟฟ้า
ขนาดเลก็ (SPP) จงึยืน่ค�าร้องและข้อเสนอการไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ในนามของบรษิทั เสรมิสร้างพลงังาน 
จ�ากัด (“SPN”) และได้รับการพิจารณาให้เข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับ กฟผ. ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต์ 
และ SPN ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในวันท่ี 7 
มิถุนายน พ.ศ. 2556 (“โครงการเสริมสร้าง โซลาร์”) ซึ่งก่อสร้างแล้ว
เสร็จและเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2558 

ต่อมากลุ่มผู้ถือหุ้นจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (SSP) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เพื่อด�าเนิน
การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความพร้อมส�าหรับการเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 
SSP ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆ  
ในอนาคต (Holding Company) ซึง่ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ  

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

12บริษัทย่อย

  ใน แห่งไทย

7บริษัทย่อย

  ใน แห่งต่างประเทศ

5ลงทุน

แห่งทีเค

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 027



ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ และ 
กลุ ่มผู ้ถือหุ ้นใหญ่ ได ้ด�าเนินการปรับโครงสร้างกลุ ่มบริษัทฯ  
โดยให้ SSP เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด (ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทใน
ปัจจุบัน) โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท  
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย

บริษัทย่อยในประเทศไทย
(1) บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จ�ากัด (“SPN”)
(2) บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จ�ากัด (“AE”)
(3) บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ�ากัด (“EP”)
(4) บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จ�ากัด (“PE”)
(5) บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จ�ากัด (“PTG”) 
(6) บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จ�ากัด (“PPP”)
(7) บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จ�ากัด (“SCS”)
(8) บริษัท สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ�ากัด (“SRP”)
(9) บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จ�ากัด (“SS”)
(10) บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (“SSC”)
(11) บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (“SI”)
(12) บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จ�ากัด (“SN”)

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
(13) S. Global Power Limited1 (“SGP”) 
(14) Surge Energy Corporation Limited2 (“SEG”)
(15) Access C Management Limited3 (“ACM”) 
(16) Seijo Corporation4 (“SJC”)
(17) Sermsang Sustainable Singapore Private Limited 

(“SSSG”)
(18) Tenunn Gerel Construction LLC (“TGC”)
(19) Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology  

Joint Stock Company (“TTQN”)

บริษัทผู้ด�าเนินกิจการ (“GK Operator”) ภายใต้โครงสร้างการ
ลงทุนแบบจีเค-ทีเค ที่ SEG ในฐานะนักลงทุนทีเค เข้าท�าสัญญา
การลงทุนทีเค (“TK Agreement”) ด้วย
(20) SS Hidaka No Mori G.K.5 (“SSH”) 
(21) GSSE G.K.6 (“GSSE”) และ
(22) Zouen Energy G.K.7 (“ZOUEN”)
(23) Ashita Power 1 G.K.8 (“ASP1”) และ
(24) Ashita Power 2 G.K.9 (“ASP2”)

1 จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมี SI เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0
2 จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมี SGP เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0
3 จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมี AE เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0
4 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดยมี ACM เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
5 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดย SEG ลงทุนในโครงการฮิดะกะ ในฐานะ 

นักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตรา 

ร้อยละ 86.9 ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
6 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดย SEG ลงทุนในโครงการยามากะ ในฐานะ

นักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตรา 

ร้อยละ 90.0 ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
7 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดย SEG ลงทุนในโครงการโซเอ็น ในฐานะ 

นักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตรา 

ร้อยละ 100.0 ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
8 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดย SEG ลงทุนในโครงการลีโอ ในฐานะ 

นักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตรา

ร้อยละ 100.0 ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
9 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดย SEG ลงทุนในโครงการลีโอ ในฐานะ 

นักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตรา

ประมาณร้อยละ 100.0 ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค

028 รายงานประจ�าปี 2561



2.2 พฒันาการทีส่�าคัญ

ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

2553 • นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และผู้ถือหุ้นอีก 2 ราย ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และมิได้เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ง SPN เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 ต่อมาครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล 
ได้เข้าซื้อหุ้น SPN จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง 2 รายส่งผลให้ครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0  
ใน SPN

• SPN ได้ย่ืนค�าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ต่อ กฟผ. ประเภทสัญญา Non-Firm 
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40.0 เมกะวัตต์ เชื่อมโยงกับ 
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ที่สถานีไฟฟ้าโคกส�าโรง 

2555 • กฟผ. แจ้งผลพิจารณารับซื้อไฟฟ้าตามค�าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าของ SPN โดยคณะกรรมการบริหาร 
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าจาก SPN ที่ส่วน 
เพิ่มราคารับซื้อค่าไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 6.5 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะ 10 ปี นับจาก วันเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 

2556 • SPN ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดย กฟผ. ตกลงรับซื้อไฟฟ้าที่
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลท์ และสัญญาดัง
กล่าวมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปี เมื่อครบก�าหนดอายุ
สัญญา ทั้งนี้ SPN ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ใน
อัตรา 6.5 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะ 10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)

• SPN ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเดือน พฤศจิกายน ปี 2556

2557 • SPN ได้ลงนามในสัญญาส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 
1) สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) เพื่อออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
2) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ
3) สัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติและบ�ารุงรักษา (O&M Contractor) 

• SPN ได้รับใบอนุญาตท่ีส�าคัญในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อันได้แก่ ใบอนุญาตให้ผลิต
พลังงานควบคุม (“พค.2”) ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (“ร.ง.4”) 
และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ือประกอบกิจการพลังงาน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อย

2558 • โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ภายใต้การด�าเนินงานของ SPN ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40.0  
เมกะวัตต์ ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

• กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งได้แก่ ครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล) ได้ด�าเนินการจัดตั้ง SSP เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 
เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ

• ต่อมา กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ด�าเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดย SSP เข้าซื้อหุ้นของ SPN AE EP PE 
PTG SCS SRP SS SSC SI SN จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล และบุคคลที่มิใช่บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่งผลให้ SSP ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งหมดใน
สัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ 

• กลุ่มบริษัทฯ จัดตั้ง SGP และ SEG ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในเดือนสิงหาคม และพฤศจิกายน 2558   
ตามล�าดับ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในต่างประเทศ 
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

2559 • ในเดือนมีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ACM ขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อขยายธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในต่างประเทศ และซื้อหุ้นทั้งหมดของ SJC 
ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และหุ้นทั้งหมดของ PPP จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ กับธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นในอนาคต 

• SEG    บริษัทย่อยที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ   100.0    ได้เข้าท�าสัญญาการลงทุน 
ทีเค ในฐานะนักลงทุนทีเค กับ SSH ในฐานะผู้ด�าเนินกิจการ ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค 
เพื่อลงทุนพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่นปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตาม
สัญญา 17.0 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนร้อยละ 86.9 ของเงินลงทุนทีเคทั้งหมด โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่อ�าเภอ 
ฮิดะกะ จังหวัดฮอกไกโด

• ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาที่ส�าคัญเพื่อลงทุน พัฒนา และก่อสร้าง 
โครงการฮิดะกะ  โดยโครงการฮิดะกะ เริ่มด�าเนินการก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2559 

• ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 SEG บริษัทย่อยที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
ได้เข้าท�าสัญญาการลงทุนทีเค ในฐานะนักลงทุนทีเค กับ GSSE ในฐานะผู้ด�าเนินกิจการ ภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบ จีเค-ทีเค เพื่อลงทุนพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 30.0 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.0 ของเงินลงทุนทีเค 
ทั้งหมด 

2560 •  ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีพัฒนาการที่ส�าคัญ ดังนี้
 - SN ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดย 

ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นระยะเวลา 25 ปี ก�าลังการผลิตติดตั้ง 384 กิโลวัตต์ 

 - SEG บริษัทย่อยที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าท�าสัญญา 
การลงทุนทีเค ในฐานะนักลงทุนทีเค กับ ZOUEN ในฐานะผู้ด�าเนินกิจการ ภายใต้โครงสร้างการลงทุน 
แบบจีเค-ทีเค เพื่อลงทุนพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 6.0 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทีเคทั้งหมด 

• ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีพัฒนาการที่ส�าคัญ ดังนี้ 
 - กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (“อผศ.”) ได้ยื่นค�าขอเพื่อ

เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส�าหรับหน่วยงานราชการและ 
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ในฐานะผู้ร่วมลงทุน โดยลงทุนผ่าน SS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ 
จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

• ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีพัฒนาการที่ส�าคัญ ดังนี้
 - กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน (Land Purchase Agreement) ส�าหรับโครงการลีโอ 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 30.0 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวได้ก�าหนดเงื่อนไข 
ที่ส�าคัญตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกันว่า โครงการลีโอต้องได้รับใบอนุญาตให้ด�าเนินการโครงการโรงไฟฟ้า 
จาก METI (METI Approval) และใบอนุญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection  
Approval) และผู้ขายไม่สามารถเจรจาซื้อขาย และ/หรือโอนสิทธิในโครงการดังกล่าวให้แก่บุคคลอ่ืนใด 

 - กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาก�าหนดกรอบการพัฒนาโครงการยามากะ 2 (Framework Agreement) 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 10.0 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของเงินลง
ทุนทีเคทั้งหมด โดยจะต้องมีการเข้าท�าสัญญาหลัก  (Definitive Agreement)  ในการลงทุนและพัฒนา 
โครงการในภายหลัง 

 - SN ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด เพิ่มเติมอีก 1 โครงการ ก�าลัง 
การผลิตติดตั้ง 998 กิโลวัตต์
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

2560 • ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีพัฒนาการที่ส�าคัญดังนี้
 - โครงการโซเอ็น เริ่มด�าเนินการก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2560
 - กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัท Sermsang Sustainable Singapore Private Limited (SSSG)  

ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรองรับการลงทุนโครงการในต่างประเทศเพิ่มเติม โดยลงทุน 
ผ่าน SI กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลียในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75.0 
โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน SSSG โดยปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 15 เมกะวัตต์ (ก�าลัง 
การผลิตติดตั้ง 16.4 เมกะวัตต์)

 - SEG บริษัทย่อยที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าท�าสัญญา 
การลงทุนทีเค ในฐานะนักลงทุนทีเค กับ Ashita Power 1 GK และ Ashita Power 2 GK ในฐานะ
ผู้ด�าเนินกิจการ ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค เพื่อลงทุนพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นโครงการ LEO ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 30.0 เมกะวัตต์ 
(ก�าลังการผลิตติดตั้ง 40.0 เมกะวัตต์) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทีเคทั้งหมด

2561 • ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีพัฒนาการที่ส�าคัญ ดังนี้
 - โครงการฮิดะกะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน มีนาคม 2561, ขายให้กับ Hokkaido Electric 

Power Co. ตามสัญญา 17.0 เมกะวัตต์ (ก�าลังการผลิตติดตั้ง 21.0 เมกะวัตต์)
 - โครงการ SNNP 1 และ SNNP 2 เริ่มด�าเนินการขายไฟฟ้าในเดือน มีนาคม 2561

• ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีพัฒนาการที่ส�าคัญ ดังนี้
 - โครงการ Do Home (มีจ�านวนทั้งหมด 5 สาขา) เริ่มด�าเนินการขายไฟฟ้าในเดือน กรกฏาคม 2561
 - โครงการโซเอ็นเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน สิงหาคม 2561, ขายให้กับ Kyushu Electric  

Power Inc. ตามสัญญา 6.0 เมกะวัตต์ (ก�าลังการผลิตติดตั้ง 8.0 เมกะวัตต์)
 - กลุ่มบริษัทเข้าลงทุนในโครงการ Binh Nguyen Solar ซึ่งด�าเนินการผ่าน TTQN ประเทศเวียดนาม  

ในสัดส่วนร้อยละ 80.0 และโครงการเริ่มก่อสร้าง ในเดือนตุลาคม 2561
 - โครงการลีโอ (Ashita Power 1) เริ่มการก่อสร้าง ในเดือนกันยายน 2561 
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3. โครงสร้างบริษัทฯ 

ณ ปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2561) กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้าง ดังนี้หนา 24

SSP

SPN

EP

PTG

PE PPP

SCS

SRP

SS SN AE SI

ACM SGP

SEG

SJC
SSSG

TGC

SSH GSSE ZOUEN

ASP2

Project
SPN

100.0% 100.0%

100.0%

100.0% 100.0%

100.0%

100.0% 100.0%100.0% 100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

75.0%

Project
Khunsight Kundi

Project
Leo

(ASP1&ASP2)

100.0%

100.0%90.0%86.9%

Project
Hidaka

Project
Yamaga

Project
Zouen

Project
Solar WVO

Project
SNNP 1&2, 

Do Home and 
SNNP 3&4

Project
Binh Nguyen SolarSSC100.0%

80.0%

Type of Business

Generation and Sales of Electricity

Shell Company for Future Project

Holding Company

TK Investor

Related Business

GK Company

TTQN

ASP1

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)
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เราได้ด�าเนินโครงการติดตั้ง Solar Rooftop 
และสร้าง Solar Farm ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

พื้นฐานแข็งแกร่ง
สู่การเติบโตอย่างมั่นคง 

231.6 เมกะวัตต์

ก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม

13 โครงการ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 033



1. ภาพรวมการประกอบธรุกิจและโครงสร้างรายได้

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดังนี้

โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโครงการที่เปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้
เริ่มการก่อสร้างและระหว่างการพัฒนา ดังต่อไปนี้

1.1 โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ก�าลังการผลิต 
ติดตั้งรวมทั้งสิ้น 90.4 เมกะวัตต์ ซึ่งได้แก่

(1) โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ (ในประเทศไทย) ก�าลังการผลิต 
 ติดตั้ง 52.0 เมกะวัตต์ เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์  
 ไตรมาส 1 ปี 2558 
(2) โครงการฮิดะกะ (ในประเทศญี่ปุ ่น) ก�าลังการผลิตติดตั้ง  
 21.0 เมกะวัตต์ เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ไตรมาส 1 ปี 2561 
(3) โครงการโซเอ็น (ในประเทศญี่ปุ ่น) ก�าลังการผลิตติดตั้ง  
 8.0 เมกะวัตต์ เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ไตรมาส 3 ปี 2561 
(4) โครงการ Solar Rooftop (ในประเทศไทย) ก�าลังการผลิต 
 ติดตั้งรวม 4.4 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการ SNNP1 โครงการ  
 SNNP2 (เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ไตรมาส 1 ปี 2561)  
 และโครงการ Do Home (เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 
 ไตรมาส 3 ปี 2561)
(5) โครงการโซลาร์ อผศ. (ในประเทศไทย) ก�าลังการผลิตติดตั้ง 
 5.0 เมกะวัตต์ เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ไตรมาส 4 ปี 2561  

1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและระหว่างการพัฒนา  
ก�าลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 141.2 เมกะวัตต์ ซึ่งได้แก่

(1) โครงการ Solar Rooftop (ในประเทศไทย) ก�าลังการผลิต 
 ติดตั้ง รวม 0.7 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการ SNNP3 และ 
 โครงการ SNNP4 
(2) โครงการยามากะ (ในประเทศญี่ปุ ่น) ก�าลังการผลิตติดต้ัง  
 34.5 เมกะวัตต์
(3) โครงการลีโอ (Ashita Power 1 & Ashita Power 2)  
 (ในประเทศญี่ปุ่น) ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 40.0 เมกะวัตต์
(4) โครงการ Khunsight Kundi (ในประเทศมองโกเลีย)  
 ก�าลังการผลิตติดตั้ง 16.4 เมกะวัตต์
(5) โครงการ Binh Nguyen Solar ซ่ึงด�าเนินการผ่าน TTQN  
 (ในประเทศเวียดนาม) ก�าลังการผลิตติดตั้ง 49.6 เมกะวัตต์

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ทางธรุกจิ
ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม  
เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
(Solar Rooftop) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
ในประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศในเขตอาเซียน

กลุ ่มธุรกิจของกลุ ่มบริษัทฯ สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 กลุ ่ม  
ดังต่อไปนี้
(1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์  

โดยแบ่งออกเป็น
• ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ (Solar Farm)  

ในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย (1) โครงการเสริมสร้าง 
โซลาร์ จังหวัดลพบุรี และ (2) โครงการโซลาร์ อผศ. จังหวัด
ราชบุรี

• ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ (Solar Farm)  
ในต่างประเทศ ซึง่ประกอบไปด้วยโครงการในประเทศญีปุ่่น 
ได้แก่ (1) โครงการฮดิะกะ (2) โครงการยามากะ (3) โครงการ
โซเอ็น (4) โครงการลีโอ โครงการในประเทศมองโกเลีย  
ได้แก่ โครงการ Khunsight Kundi และโครงการใน 
ประเทศเวียดนาม ได้แก่ โครงการ Binh Nguyen Solar 

• ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  
(Solar Rooftop) ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบไปด้วย  
(1) โครงการ SNNP 1 (2) โครงการ SNNP 2 (3) โครงการ  
Do Home (4) โครงการ SNNP3 และ (5) โครงการ SNNP4

(2) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภท
อื่นๆ 

เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เป็นต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน  
ยังไม่มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภท 
อื่นๆ นี้ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ทัง้น้ี โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษทัฯ ส�าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 สามารถสรปุได้ดงัต่อไปนี้

รายได้

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ

ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ1 มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ1 มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ1

รายได้จากธุรกิจ Solar Farm ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

รายได้ตามอัตราค่าไฟฟ้า  

(ค่าไฟฐาน บวก ค่า Ft)1
285.6 32.6 283.8 32.4 292.5 25.7

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา

รับซื้อไฟฟ้า (Adder)
583.6 66.6 587.9 67.0 568.7 50.0

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าใน

ประเทศไทย
869.2 99.1 871.7 99.4 861.2 75.7

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าใน

ประเทศญี่ปุ่น
- - - - 235.1 20.7

รวมรายได้จากการ 

จ�าหน่ายไฟฟ้า
869.2 99.1 871.7 99.4 1,096.3 96.4

รายได้จากการก่อสร้าง 

และบริการ
- - - - 32.9 2.9

รายได้อื่น2 7.5 0.9 5.4 0.6 8.2 0.7

รายได้รวม 876.7 100.0 877.1 100.0 1,137.4 100.0

หมายเหตุ :  1 รวมรายได้จากโครงการโซลาร์รูฟท็อปและโครงการโซลาร์ อผศ. ในประเทศไทย (ในปี 2561 เป็นต้นไป)
       2 รายได้อื่น เช่น ค่าภาษีอากรน�าเข้าเครื่องจักร ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นต้น

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 035



หัวข้อ รายละเอียด

บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการ SPN

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100

ที่ตั้งโครงการ อ�าเภอโคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี 
ประเทศไทย

ขนาดพื้นที่ 889-0-55 ไร่

ก�าลังการผลิตติดตั้ง/ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา

52/40 เมกะวัตต์

ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าฐาน บวกค่า Ft 
และ Adder 6.5 บาท
ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

สถานะโครงการ เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

วันที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 2 กุมภาพันธ์ 2558

เทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ Thin Film Silicon

2. การประกอบธุรกิจและสายผลิตภัณฑ์

 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  (1)  ธุรกจิ Solar Farm ในประเทศไทย

โครงการเสริมสร้างโซลาร์ (SPN)

SPN ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 
ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าเสนอขายตามสญัญา
รวม 40 เมกะวัตต์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ดังกล่าวเป็นสัญญาประเภท Non-Firm  
(ซึ่งหมายถึงไม่มีการก�าหนดปริมาณไฟฟ้า
ขัน้ต�า่ทีต้่องจ�าหน่ายให้ กฟผ.) มอีายสุญัญา 
5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 
5 ปี เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญา ซึ่งได้ส่วน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (“Adder”) ส�าหรับ
ผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนในอตัรา 
6.5 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 
10 ปี จากวันเริ่มต้นเปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ต่ออายุสัญญาเมื่อครบก�าหนด 5 ปี จนสิ้น
อายุโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโครงการ
มีอายุประมาณ 25 ปี

โครงการเสริมสร้างโซลาร์ (SPN)

52
40

ก�าลังผลิต 

ปริมาณพลังงาน
เสนอขายตามสัญญา

เมกะวัตต์

โครงการเสริมสร้างโซลาร์
SPN

เมกะวัตต์
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หัวข้อ รายละเอียด

บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการ SS

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100

ที่ตั้งโครงการ จังหวัดราชบุรี

ขนาดพื้นที่ 51 ไร่

ก�าลังการผลิตติดตั้ง/ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา

5/5 เมกะวัตต์

ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff 
จ�านวน 4.12 บาท
ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง  
(ตลอดระยะเวลา 25 ปี)

สถานะโครงการ เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ประมาณการวันที่เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์

30 พฤศจิกายน 2561

เทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ Poly Crystaline Silicon

โครงการโซลาร์ อผศ. จังหวัดราชบุรี

โครงการโซลาร ์ อผศ. จังหวัดราชบุรี 
เป็นการลงทุนผ่าน SS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
จัดตั้งในประเทศไทย ในฐานะผู้ร่วมลงทุน 
ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (“อผศ.”) ในฐานะ
เจ้าของโครงการ ภายใต้โครงการผลติไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน 
พื้นดิน ส�าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 

100%

100%SPN
อผศ.

โครงการโซลาร์ อผศ.โครงการเสริมสร้างโซลาร์ (SPN)

5ก�าลังผลิต

ปริมาณพลังงาน
เสนอขายตามสัญญา

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

โครงการโซลาร์ อผศ.  
จังหวัดราชบุรี

5

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
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โครงการ ฮิดะกะ ยามากะ โซเอ็น ลีโอ

บริษัทผู้ด�ำเนินกิจกำร SSH GSSE ZOUEN Ashita Power 1 
และ Ashita Power 
2

สัดส่วนการลงทุน 
โดยกลุ่มบริษัทฯ

ร้อยละ 86.9 ร้อยละ 90.0 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ประเภทธุรกิจ Solar Farm Solar Farm Solar Farm Solar Farm

ที่ตั้ง จังหวัดฮอกไกโด จังหวัดคุมาโมโต้ จังหวัดคุมาโมโต้ จังหวัดชิซุโอกะ 

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 21.0 เมกะวัตต์ 34.5 เมกะวัตต์ 8.0 เมกะวัตต์ 40.0 เมกะวัตต์

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า
เสนอขายตามสัญญา

17.0 เมกะวัตต์ 30.0 เมกะวัตต์ 6.0 เมกะวัตต์ 30.0 เมกะวัตต์

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี 20 ปี 20 ปี 20 ปี

ก�าหนดการเปิด 
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เริ่มด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว 
ในไตรมาส 1 ปี 2561

ปี 2563 เริ่มด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว 
ในไตรมาส 3 ปี 2561

ปี 2564 - 2565

(2) ธุรกิจ Solar Farm ในต่างประเทศ

การลงทุนในธุรกิจ Solar Farm ในต่างประเทศ 
ณ ปัจจบุนัของกลุม่บรษิทั ประกอบด้วยการลงทนุ
ในประเทศญีปุ่น่ ประเทศมองโกเลยี และประเทศ
เวียดนาม ดังนี้

โครงการฮิดะกะ

ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น
ในการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น บริษัทมีการลงทุน ผ่านโครงสร้างแบบจีเค-ทีเค

103.5
83

ก�าลังผลิต
 

ปริมาณพลังงาน
เสนอขายตามสัญญา

เมกะวัตต์

ในญี่ปุ่น
SOLAR FARM

เมกะวัตต์

4 โครงการ
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โครงกำร Khunsight Kundi

บริษัทผู้ด�ำเนินกิจกำร Tenuun Gerel Construction LLC (TGC)

สัดส่วนการลงทุน
โดยกลุ่มบริษัทฯ

ร้อยละ 75

ประเภทธุรกิจ Solar Farm

ที่ตั้ง Khunshight, TUV, ประเทศมองโกเลีย
(ประมาณ 40 กม.ทางใต้ของ Ulanbaatar  
เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย)

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 16.4 เมกะวัตต์

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 
ตามสัญญา

15.0 เมกะวัตต์

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 12 ปี (ตามสัญญาซื้อขายปัจจุบัน)

ก�าหนดการเป ิดด�า เ นินการเ ชิง
พาณิชย์

ไตรมาส 1 ปี 2562

ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศมองโกเลีย

ในปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนโครงการ Solar Farm ในประเทศมองโกเลีย 1 โครงการ

16.4
ก�าลังผลิต

เมกะวัตต์

โครงการ 
Khunsight Kundi

75%*
มองโกเลยี

โครงการโซเอ็น

15.0
ปริมาณพลังงานเสนอ
ขายตามสัญญา

เมกะวัตต์

80%*

เวยีดนาม

โครงการ Khunsight Kundi

*สัดส่วนการลงทุนโดยกลุ่มบริษัทฯ

ญี่ปุ่น

86.9%*
ฮิดะกะ

90.0%*
ยามากะ

100%*
โซเอ็น

100%*
ลีโอ
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49.6
40.0

ก�าลังผลิต

เมกะวัตต์

โครงการโซลาร์ฟาร์ม
ประเทศเวียดนาม

ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศเวียดนาม
ในปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนโครงการ Solar Farm ในประเทศเวียดนาม  
1 โครงการ โดยมีข้อมูลสรุปดังนี้

5.1
25

ก�าลังผลิต

ระยะเวลา
ซื้อขายไฟฟ้า

เมกะวัตต์

โครงการ 
SOLAR ROOFTOP

โครงการ Binh Nguyen Solar

โครงกำร Binh Nguyen Solar

บริษัทผู้ด�ำเนินกิจกำร Troung Thanh Quang Ngain Power 
and High Technology Joint Stock 
Company (TTQN)

สัดส่วนการลงทุน
โดยกลุ่มบริษัทฯ

ร้อยละ 80

ประเภทธุรกิจ Solar Farm

ที่ตั้ง Quan Ngai, ประเทศเวียดนาม

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 49.6 เมกะวัตต์

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า
เสนอขายตามสัญญา

40.0 เมกะวัตต์

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี

ก�าหนดการเปิด 
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ภายในไตรมาส 2 ปี 2562

SOLAR
ROOFTOP
THAILAND

4
SNNP Do Home

ปริมาณพลังงาน
เสนอขายตามสัญญา

ปี

โครงการ 5
โครงการ

เมกะวัตต์
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โครงการ SNNP2โครงการ SNNP1

(3) ธุรกิจ Solar Rooftop ในประเทศไทย

โครงการ SNNP 1 SNNP 2 Do Home SNNP 3 SNNP 4

บริษัทผู้ด�ำเนินกิจกำร                                                                SN

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดย SSP

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ประเภทธุรกิจ Solar Rooftop Solar Rooftop Solar Rooftop Solar Rooftop Solar Rooftop

ที่ตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี 5 สาขา 
(บางบัวทอง,  
พระรามสอง, 
นครราชสีมา, 
ขอนแก่น และ
เชียงใหม่)

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 0.384 เมกะวัตต์ 0.998 เมกะวัตต์ รวม 3 เมกะวัตต์ 0.384 เมกะวัตต์ 0.307 เมกะวัตต์

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี 25 ปี 25 ปี 25 ปี 25 ปี

ก�าหนดการเปิด 
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์

เริ่มด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์
ไตรมาส 1 2561

เริ่มด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์
ไตรมาส 1 2561

เริ่มด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์ 
ไตรมาส 3 2561

ประมาณ 
ไตรมาส 1 2562  

ประมาณ 
ไตรมาส 1 2562 
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รูปภาพโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ (SPN) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40.0 เมกะวัตต์ 
ที่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

(เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)

รูปภาพโครงการฮิดะกะ (Hidaka) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 17.0 เมกะวัตต์ 
ที่ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 
(เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)

รูปภาพโครงการโซเอ็น (Zouen) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 6.0 เมกะวัตต์ 
ที่ จังหวัด คุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น 

(เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)
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รูปภาพโครงการ SNNP1 ก�าลังการผลิตติดตั้ง 384 กิโลวัตต์ 
ที่ จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
(เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)

รูปภาพโครงการ SNNP2 ก�าลังการผลิตติดตั้ง 998 กิโลวัตต์
ที่ จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

(เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)

รูปภาพโครงการ DoHome ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 3,000 กิโลวัตต์ 
(จ�านวน 5 สาขา)

(เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในไตรมาส 3 ปี 2561)

รูปภาพโครงการโซลาร์ อผศ. (WVO) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 5.0 เมกะวัตต์
ที่ จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

(เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)
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3. การตลาดและการแข่งขนั
3.4 กลยุทธ์การแข่งขนั

กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขันและขยายธุรกิจผลิตและ 
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ  
ซึ่งประกอบไปด้วย (1) พัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน (2) พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม ่
ด้วยตนเอง และ (3) เข้าซื้อ/ควบรวมกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) พัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
• การเลอืกใช้เทคโนโลย ี: กลุม่บรษิทัฯ เลอืกใช้เทคโนโลยแีละ

อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับโครงการที่ลงทุนเพื่อให้
สามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้อย่างมเีสถยีรภาพและสม�า่เสมอ  
 
ส�าหรบัโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุม่บรษิทัฯ ใน
ปัจจบัุนนัน้ กลุม่บรษิทัฯ เลอืกใช้แผงพลงังานแสงอาทติย์จาก
กลุม่ผูผ้ลติแผงชัน้น�าระดบัโลก ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการผลติ
และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรม น่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตแผงดังกล่าวยังให้การรับประกันคุณภาพ
ของแผง และการรับประกันสมรรถนะการผลิตไฟฟ้ากระแส
ตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) 

• การเลือกที่ตั้งโครงการ : กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาเลือกพื้นที่
ตั้งโครงการ โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ (1) ค่าความเข้ม 
ของแสงอาทิตย์ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะเลือกที่ตั้งโครงการที่มีค่า
ความเข้มของแสงในระดบัทีเ่หมาะสม เพือ่ให้ได้ผลตอบแทน
ของโครงการและผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ ้น ที่คุ ้มค่าและ 
น่าพอใจส�าหรับกลุ ่มบริษัทฯ (2) ปัจจัยทางด้านสภาพ
ภูมิประเทศ เช่น ความลาดชันของพื้นที่ ลักษณะความแข็ง
ของดิน ความสูงของพื้นที่จากระดับน�้าทะเล และความเสี่ยง
จากภัยทางธรรมชาติ (3) สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ  
และ (4) ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีข้อจ�ากัดในการเช่ือมโยงกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือควบคุมต้นทุนในการพัฒนา
โครงการ

• การคัดเลือกผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และผู้ให้บริการด้าน 
การปฏิบตักิารและบ�ารงุรักษา  : กลุม่บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญ
ในการเลือกผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และผู้ให้บริการด้าน 
การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาชั้นน�า ที่มีประสบการณ์  
ความน่าเชือ่ถอื ความมัน่คงทางการเงนิ รวมถงึข้อเสนอราคา
ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ 
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย และได้ผล
ตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาด  

• การติดตามผลการด�าเนินงาน : กลุ่มบริษัทฯ มีการตรวจ
สอบการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่าง 
ใกล้ชิด และรายงานผลการเป็นประจ�าตามทีก่�าหนดในสญัญา  
ของผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา

(2) เติบโตจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ใหม่ด้วยตนเอง (Organic Growth)
• โครงการภายในประเทศ : กลุ่มบริษัทฯ เตรียมความพร้อม

ทางด้านบุคลากรและเงินทุน เพื่อให้สามารถลงทุนใน 
โครงการใหม่ๆ ในประเทศได ้เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจ  
รวมถึงติดตามนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โอกาสทางธุรกิจ 
ที่ อ าจ เ กิดขึ้ นตามแผนพัฒนาก� าลั งการผลิ ต ไฟฟ ้ า 
ของประเทศไทย (PDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก (AEDP) 

• โครงการในต ่างประเทศ : กลุ ่มบริ ษัทฯ มีทีมงาน 
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ (Business Development) 
ทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในอตุสาหกรรมพลงังาน
หมุนเวียน โดยมีการศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได ้
ในการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในต่างประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบาย
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ในประเทศญี่ปุ ่น ประเทศมองโกเลีย และใน 
ประเทศเวียดนาม ตลอดจนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

(3) เติบโตจากการเข้าซื้อ/ควบรวมกิจการทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ (Inorganic Growth)
• กลุ่มบรษิทัฯ อาจพิจารณาเข้าซ้ือกจิการทัง้หมดหรอืบางส่วน

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและ 
ในต่างประเทศ ทั้งที่อยู ่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่าง 
การก่อสร้าง หรือเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให ้
กลุ ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตในธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย 
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การเข้าซื้อ 
กจิการดังกล่าว ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและโอกาสทางธุรกจิ  
โดยมุ ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ ่มบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ
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3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส�าหรับธุรกิจดังกล่าว  
เป็นหน่วยงานราชการที่เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าในประเทศไทย เช่น การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
(“กฟภ.”) เป็นต้น ผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทอตุสาหกรรม (Industrial User) 
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในประเทศญ่ีปุ่น เช่น Hokkaido 
Electric Power Company Limited, Kyushu Electric Power 
Co., Inc และ Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc 
และวสิาหกจิของรฐัทีเ่ป็นหน่วยงานรบัซือ้ไฟฟ้าในประเทศมองโกเลยี 
(คือ National Dispatch Center) และเวียดนาม (คือ EVN) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่ม
บริษัทฯ ในอนาคตนั้น ทางกลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเข้าท�าสัญญา 
ระยะกลาง-ยาวกับผู้รับซื้อไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือและความม่ันคง
ทางการเงิน เช่น หน่วยงานราชการ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรม 
(Industrial User) หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลใน
ประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ  
จะมีรายได้ที่มีความมั่นคงในระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่จ�ากัด

4. ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย  
กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัดเพ่ือประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและด�าเนิน 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ ่มบริษัทฯ ทั้งนี้  
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการหรือกิจการที่ไม่เข้าข่าย 
ต้องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment หรอื “EIA”)  ท้ังน้ี ประเภทรายงานด้านสิง่แวดล้อม
และความปลอดภยัท่ีต้องจดัท�า โดยจ�าแนกตามประเภทของโรงไฟฟ้า 
และขนาดก�าลังการผลิตติดต้ังสามารถสรุปได้ ดงัน้ี

ก�าลังการผลิตติดตั้ง
ประเภทโรงไฟฟ้า

พลังความร้อน ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง

10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป EIA / EHIA CoP

5 -10 เมกะวัตต์ CoP + ESA CoP + ESA

1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ ขึ้นไป CoP CoP

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ ่น  
กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครดัเพือ่ประกอบการขออนญุาตก่อสร้างและประกอบธรุกจิ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งน้ี ข้อก�าหนด 
เกี่ยวกับการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจะ 
แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ  
ได้จดัให้มทีมีงานเพือ่ศกึษาและด�าเนนิงานในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏบิติั
ตามมาตรการเกีย่วกบัผลกระทบสิง่แวดล้อม เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุม่บริษทัฯ 
มกีารด�าเนนิการทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิธุรกจิอย่างถกูต้องและครบถ้วน

5. งานท่ียงัไม่ส่งมอบ
ไม่มี

6. โครงการในอนาคต
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
ดงัต่อไปนี้

(1) โครงการในประเทศไทย จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar 
Rooftop) ก�าลงัการผลติตดิตัง้รวม 0.7 เมกะวตัต์ (ได้แก่ SNNP3 
และ SNNP4)

(2) โครงการในประเทศญีปุ่่น จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่
• โครงการยามากะ ก�าลงัการผลติตัง้ 34.5 เมกะวตัต์
• โครงการลีโอ (Ashita Power 1) ก�าลังการผลิต 

ตดิตัง้ 26.0 เมกะวตัต์
(3) โครงการในประเทศมองโกเลีย จ�านวน 1 โครงการ  

ได้แก่ โครงการ Khunsight Kundi ก�าลังการผลิตติดตั้ง  
16.4 เมกะวตัต์

(4) โครงการในประเทศเวียดนาม จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ Binh Nguyen ก�าลังการผลิตติดตั้ง 49.6  
เมกะวตัต์

ทีม่า : คูม่อืการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า - ใบอนญุาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า และจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลงังาน ฝ่ายใบอนญุาต

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 045



ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสีย่งทีร่ะบดุ้านล่างเป็นความเสีย่งบางประการทีส่�าคญัซึง่อาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน 
โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมลูค่าหุน้สามญัของกลุม่บริษทัฯ นอกจากนี้ 
อาจยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่กลุ ่มบริษัทฯ ยังไม่อาจคาดการณ์ได้   
ในปัจจุบัน หรือเป็นความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาในขณะนี ้
แล้วเหน็วา่ไมม่ีผลกระทบในสาระส�าคญัต่อการด�าเนินธรุกจิของกลุม่
บริษัทฯ

นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น 
“เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดว่า” “วางแผนว่า” “ประสงค์จะ” 
“โดยประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต 
ประมาณการผลการด�าเนินงาน การประกอบธุรกิจ แผนการขยาย
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ 
นโยบายรฐับาลในประเทศต่างๆ และปัจจยัอืน่ๆ ซึง่เป็นการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต เป็นความเห็นของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน  
และไม่เป็นการรับรองถึงการด�าเนินธุรกิจ หรือเหตุการณ์ในอนาคต 
ไม่ว่าในลักษณะใด โดยผล หรือเหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมาก
จากการประมาณการ หรือการคาดการณ์ดังกล่าว

ปัจจัยความเส่ียงทีส่�าคญัส�าหรบักลุม่บรษิทัฯ แบ่งออกเป็น (1) ความเสีย่ง
จากการเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) (2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (3) ความ
เสีย่งด้านการบรหิารจดัการ (4) ความเสีย่งด้านการเงนิ (5) ความเส่ียง
จากการลงทุนในโครงการใหม่ และ (6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเส่ียงจากการเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดย 
การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

เนือ่งจากบรษิทัฯ มีรายได้จากการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่เป็นหลกัและไม่มี
การด�าเนินธุรกิจของตัวเองที่จะก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนัยส�าคัญ  
ดงันัน้ผลประกอบการและการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ จะขึน้อยูก่บั
ผลการด�าเนนิงานและการจ่ายปันผลของบรษิทัย่อย ปัจจบุนั บรษิทัฯ 
ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศจ�านวน  
24 บริษัท เป็นการลงทุนผ่านโครงสร้างแบบ จีเค-ทีเค ในโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 5 บริษัท

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทย่อยและการจัดสรรทุนส�ารองตามกฏหมาย 
และบริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหรือก�าไรสะสมตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักเงินต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด อย่างไรก็ดี 
บริษัทย่อยอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนื่องจากมี 
ข้อจ�ากัดบางประการ เช่น ข้อจ�ากัดตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืม 

กบัธนาคารพาณชิย์  ความจ�าเป็นในการส�ารองเงนิทนุเพือ่ขยายธรุกจิ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญของข้อก�าหนดทางกฎหมาย
ในประเทศทีบ่รษิทัฯ ประกอบธรุกจิ กรณดีงักล่าวอาจส่งผลให้บรษิทัฯ 
มีรายได้จากเงินปันผลลดลง และส่งผลกระทบทางลบต่อผล 
การด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท เสริมสร้าง พลังงาน จ�ากัด 
(SPN) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ในประเทศไทย (“โครงการเสริมสร้าง โซลาร์”) มีเงินกู ้ยืมเงิน 
กบัธนาคารพาณชิย์ โดยมเีงือ่นไขก�าหนดให้ SPN จะต้องช�าระคนืหนี้
และมอัีตราส่วนทางการเงนิตามข้อก�าหนดในสญัญาเงนิกู้ดงักล่าวก่อน
จงึจะสามารถจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวาม
เสี่ยงจากการที่ SPN ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หาก SPN ยังไม่
สามารถช�าระคนืเงนิกู ้หรือไม่สามารถด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิ หรอื
ไม่สามารถด�าเนินการตามเงื่อนไขตามข้อก�าหนดของสัญญาเงินกู ้
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ SPN มี 
ผลประกอบการและสภาพคล่องเพียงพอ สามารถด�ารงอัตราส่วน
ทางการเงนิและปฎบิตัติามข้อก�าหนดของสญัญาดงักล่าวทีจ่ะสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง  
ณ 31 ธนัวาคม 2561 โครงการฮดิะกะ และโครงการโซเอ็น เริม่ด�าเนนิ
การเชิงพาณิชย์แล้ว ส่วนโครงการยามากะ และโครงการลีโอ  
อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในโครงการดังกล่าว
ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค การจ่ายส่วนแบ่งก�าไรจาก
โครงการดงักล่าว จะเป็นไปตามอตัราทีก่�าหนดไว้ในสญัญาการลงทนุ 
ทีเค ระหว่างผู้ด�าเนินกิจการ และนักลงทุนทีเค และเงื่อนไขในสัญญา
เงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ในประเทศญี่ปุ่น  
จึงมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน

ส�าหรับ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา 
(Solar Rooftop) ในประเทศไทย อนัได้แก่ โครงการ SNNP1 SNNP2 
และ Do Home เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว ส่วนโครงการ SNNP3 
และ SNNP4 อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น ณ 31 ธันวาคม 2561  
กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในโครงการดังกล่าว ผ่าน SN ด้วยเงินทุนของ 
บริษัทฯ โดยไม่มีการใช้เงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น SN จึงยัง
ไม่มีข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผลจากเงื่อนไขเงินกู้ยืมกับธนาคาร
พาณิชย์ อย่างไรกด็ ีSN มคีวามเส่ียงทีอ่าจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ 
หากผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ หรอืกรณี
ที่กลุ่มบริษัทฯ ตัดสินใจจัดหาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ส�าหรับ
โครงการดังกล่าว ซึ่งอาจท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผลใน
ลักษณะเดียวกันกับโครงการ SPN ดังกล่าวข้างต้น 
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ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมองโกเลีย
และเวียดนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยกลุ่มบริษัทฯ และ
ผู้ร่วมลงทุนอื่น มีแผนจะจัดหาเงินกู้ยืมโครงการ (Project Finance) 
ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงอาจมีข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผล 
ในลักษณะเดียวกันกับโครงการ SPN ดังกล่าวข้างต้น

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และ (2) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ กับ
การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในและ 
ต่างประเทศ  

โดยกลุ่มบรษิทัฯ มโีครงการทีด่�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว และโครงการ
ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ดงันัน้ในการประกอบธรุกิจของกลุม่บรษิทัฯ 
มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

2.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

ความเสีย่งจากแสงอาทติย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าทีค่าดการณ์ไว้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องพึ่งพิงแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า
เป็นปัจจัยหลัก หากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติ มีเมฆ
ปกคลุมเป็นจ�านวนมาก หรือ มีสภาพอากาศแปรปรวน อาจส่งผลให้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้อย่างเตม็ที ่กรณดีงักล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนนิ
งานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
ความเสีย่งจากการทีแ่สงอาทติย์มคีวามเข้มของแสงน้อยกว่าปกติเช่น
เดียวกับผู้ประกอบการทั่วไปในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

อย ่างไรก็ดี  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ของกลุ ่มบริษัทฯ  
ในประเทศไทย มคีวามได้เปรยีบด้านสถานทีต่ัง้ เนือ่งจากประเทศไทย
อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงท�าให้มีความเข้มของแสงค่อนข้างสูง 
นอกจากนี้  ในการประเมินต�าแหน ่งที่ตั้ งพื้นที่ โครงการทั้ ง 
ในประเทศไทยและต่างประเทศนัน้  กลุม่บรษิทัฯ ได้ศกึษาข้อมลูสถิติ
ความเข้มของแสงในแต่ละพืน้ทีโ่ดยใช้ข้อมลูความเข้มของแสงในอดตี
เป็นระยะเวลาประมาณ 25 - 28 ปี จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น 
ข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ข้อมูลของ
องค์การบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาต ิ(NASA) องค์การพลงังาน
ใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy and Industrial 
Development Organization (“NEDO”) และข้อมูลจาก 
Meteonorm เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริเวณที่ต้ังโครงการ มีความ
เข้มของแสงอยูใ่นระดบัท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุม่บรษิทัฯ 
ในระดับที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค  
เพื่อประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางเทคนิค เช่น ความเข้มของ
แสง ลักษณะที่ดิน ต�าแหน่งที่ตั้งโครงการ และคุณสมบัติของอุปกรณ์
ทีเ่หมาะสมส�าหรบัโครงการ ประกอบการพิจารณาการตดัสนิใจลงทนุ
ของกลุ่มบริษัทฯ

ความเสีย่งจากแผงเซลล์แสงอาทติย์เสือ่มสภาพเร็วกว่าทีค่าดการณ์
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าของ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการเสื่อม
สภาพเรว็กว่าปกต ิอาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง และส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับประกันที่ส�าคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
• โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ (ประเทศไทย)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ

(2) การรับประ กันสมรรถนะขั้ นต�่ าของระบบผลิต ไฟฟ ้ า 
(Performance Ratio Warranty) รวมระยะเวลา 10 ปี โดย
แบ่งเป็น (i) การรับประกันในปีที่ 1 - 7 นับจากวันเปิดด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ (ii) การรับ
ประกันในปีที่ 8 - 10 นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดย
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา

(3) การรับประกันสมรรถนะของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผลิตได้
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะ
เวลา 25 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมา
แบบเบ็ดเสร็จ

(4) การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์หลัก (Product Warranty) 
เป็นระยะเวลา 5-10 ปี ตามชนิดของอุปกรณ์หลัก นับจากวัน
เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

(5) การรับประกันระยะเวลาขั้นต�่าที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จะสามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้ (Warranted Plant Availability) 
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์  
โดยผู้ให้บริการด้านการปฎิบัติการและบ�ารุงรักษา
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• โครงการฮิดะกะ และโครงการโซเอ็น (ประเทศญี่ปุ่น)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ส�าหรับโครงการ 
ฮดิากะ และรบัประกนัเป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัเปิดด�าเนนิ
การเชิงพาณิชย์ส�าหรับโครงการโซเอ็น โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี  
นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ส�าหรับโครงการฮิดากะ 
และเป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์
ส�าหรับโครงการโซเอ็น โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ 
ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
2 ปี นับจากวันที่ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ 

• โครงการ SNNP1 SNNP2 และ Do Home (ประเทศไทย)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับ
จากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
3 ปี นบัจากวนัทีผู่ร้บัเหมาส่งมอบงานให้แก่ SN เป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว 

• โครงการโซลาร์ อผศ. จังหวัดราชบุรี (ประเทศไทย)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี โดย ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
5 ปี นับจากวันที่ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ  

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
• โครงการยามากะ และโครงการลีโอ (ประเทศญี่ปุ่น)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี ส�าหรับโครงการยามากะ และรับประกันเป็นระยะเวลา 
15  ปี ส�าหรับโครงการลีโอ โดย ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/
หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี 

ส�าหรับโครงการยามากะและโครงการลีโอ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
2 ปี ส�าหรับโครงการยามากะและโครงการลีโอ นับจากวันท่ี
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

• โครงการ Khunsight Kundi (ประเทศมองโกเลีย) 
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี โดย ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 20 ปี โดย
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
3 ปี นับจากวันที่ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ

• โครงการ Binh Nguyen Solar (ประเทศเวียดนาม) 
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 โดย ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์ 
แสงอาทิตย์ 

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
2 ปี นับจากวันที่ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ

• โครงการ SNNP3 และ SNNP4 (ประเทศไทย)
(1) การรบัประกนัคณุภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี โดย ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 

(2) การรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(3) การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 
3 ปี นบัจากวนัทีผู่ร้บัเหมาส่งมอบงานให้แก่ SN เป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว
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ความเสีย่งเกีย่วกบัประสทิธภิาพและความต่อเนือ่งของกระบวนการ
ผลติไฟฟ้า
ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความมั่นคงของกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพและอายุการใช้
งานของอปุกรณ์หลกัในการผลติไฟฟ้า (2) สภาพอากาศ และ (3) การ
ทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ต้องหยดุการผลติทัง้จากปัจจยัภายใน 
เช่น ปัญหาด้านเทคนคิในกระบวนการผลติไฟฟ้า หรอืปัจจยัภายนอก 
เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่เสถียรหรือต้องหยุดซ่อมบ�ารุง 
เป็นต้น

อย่างไรกด็ ีส�าหรบัโครงการเสรมิสร้าง โซลาร์ กลุม่บริษทัฯ ได้เลือกใช้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภท Thin Film Silicon ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีสภาพอากาศร้อน  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ 
ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย (1) จัดให้มีการติดตามผลการ
ด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) เพื่อให้
สามารถระบแุละแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็และด�าเนนิการ
ให้โรงไฟฟ้ากลับมาจ�าหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ (2) จัดให้มีการตรวจ
สอบและซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการ
ด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) จัดให้มี
การรับประกันอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า
โครงการสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 
มองโกเลยีและเวยีดนาม กลุ่มบรษิทัฯ ได้เลอืกใช้แผงเซลล์แสงอาทติย์
ประเภท Poly Crystalline ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
สภาพอากาศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้มีการท�าสัญญากับผู้ให้บริการ
ด้านการด�าเนนิการและการบ�ารงุรกัษา ทีม่ปีระสบการณ์ในการด�าเนนิ
การ และ/หรอื จดัการให้มทีมีด�าเนนิการและบ�ารุงรกัษาทีม่มีาตรฐาน 
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูร้บัเหมาแบบเบด็เสร็จ 
กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ในการออกแบบ จัดหา
อุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จ ดังกล่าวควรมีคุณสมบัติที่ส�าคัญคือ (1)  
มีประสบการณ์และความช�านาญในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  
การออกแบบ การจดัหาอปุกรณ์หรอืการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (2) มคีวาม
รู้และความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี และ (3) มีฐานะทางการเงิน 
ที่แข็งแกร่งและมั่นคง ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีความส�าคัญต่อการ 
ให้บริการ เนื่องจากโดยทั่วไปผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นผู้ให้การ
รบัประกนัผลงานตามมาตรฐานการให้บรกิารในแต่ละประเทศทีก่ลุม่
บรษิทัฯ ลงทนุ หากผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็มเีหตขุดัข้องในการด�าเนนิ
งานหรอืมปัีญหาด้านสภาพคล่อง อนัเป็นเหตใุห้ไม่สามารถปฏบิติัตาม
เงื่อนไข และ/หรือ ภาระหน้าที่ตามสัญญา และ/หรือ ไม่สามารถ
ด�าเนนิการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง อาจท�าให้เกิดความ
เสีย่งบางประการ เช่น (1) กลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถเรยีกร้องค่าชดเชย
ตามสัญญาดังกล่าวจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้ (2) การก่อสร้าง

โครงการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เหตุการณ์
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ และ (3) กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเรียก
ร้องค่าชดเชยจากการที่การรับประกันต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด
ไว้ในสัญญา เป็นต้น 

อย่างไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ มกีระบวนการพจิารณาผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็
ส�าหรบัโครงการทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทีเ่ข้มงวด โดยกลุม่
บริษทัฯ จะพจิารณาข้อมลูของผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็แต่ละราย เช่น 
ประสบการณ์ ความช�านาญ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ฐานะทางการเงิน 
ผลการด�าเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ขอบเขตการรับประกันผลงานและการบริการ และได้รับการยอมรับ
จากธนาคารพาณิชย์ที่ให้เงินกู้ในการพัฒนาโครงการ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการจดัจ้าง และมัน่ใจว่ากลุม่บรษิทัฯ ได้ว่าจ้างผูร้บั
เหมาแบบเบ็ดเสร็จที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม

ความเส่ียงจากการมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เพิม่ขึน้
โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ส�าหรับโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ซึ่งเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
กลุม่บรษัิทฯ ท�าสญัญาว่าจ้างผูใ้ห้บรกิารด้านการปฏบิตักิารและบ�ารงุ
รักษา เพ่ือให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาโครงการ 
เสริมสร้าง โซลาร์ เป็นระยะเวลา 10 ปี เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญา 
กลุม่บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งหากค่าบรกิารดงักล่าวปรบัเพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส�าคัญเมื่อต่ออายุสัญญา กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบ
ต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรกด็ ีหากกลุม่บรษิทัฯ พิจารณาแล้วเหน็ว่าการต่อสญัญาว่าจ้าง
ผูใ้ห้บริการด้านการปฏิบติัการและบ�ารงุรกัษา มีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส�าคัญ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณา (1) เปิดประมูลเพื่อคัดเลือก 
ผูใ้ห้บริการด้านการปฏบิตักิารและบ�ารงุรกัษารายทีม่ข้ีอเสนอทีด่ทีีส่ดุ 
หรือ (2) ด�าเนินการบ�ารุงรักษา ด้วยบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ เอง 
เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการท�างานร่วมกับผู้ให้บริการด้าน 
การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา อย่างใกล้ชิด กลุ่มบริษัทฯ จึงมั่นใจได้
ว่าบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถที่จะด�าเนินการดังกล่าว
ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับโครงการฮิดะกะ และโครงการโซเอ็น ซ่ึงเปิดด�าเนินการ 
เชงิพาณชิย์แล้ว กไ็ด้มกีารท�าสัญญาว่าจ้างผูใ้ห้บรกิารด้านการปฎบิตัิ
การและบ�ารุงรักษา เช่นกัน จึงมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันกับ
โครงการเสริมสร้างโซลาร์ ดังกล่าวข้างต้น

และส�าหรับโครงการโซลาร์ อผศ.และโครงการ Solar Rooftop  
ซึ่งเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ มีการด�าเนินการ 
ด้านการปฎิบัติการและการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงมีความ
เสีย่งอนัเกดิจากการมค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิการและบ�ารงุรกัษาทีเ่พิม่
มากขึ้นกว่าที่ได้ประเมินไว้จากที่ได้ประเมินไว้

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 049



โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส�าหรบั โครงการยามากะ และโครงการลโีอ น้ัน บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการ
อยูร่ะหว่างการเจรจาเงือ่นไขทีส่�าคญัของสัญญาว่าจ้างผูใ้ห้บริการด้าน
การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา ดังน้ันจึงมีความเสี่ยงอันเกิดจากการ 
มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและบ�ารุงรักษาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าที่ 
ได้ประเมินไว้จากที่ได้ประเมินไว้ 

ส�าหรับโครงการ Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลีย บริษัท 
ทีเ่ป็นเจ้าของโครงการ (Project Company) จะมกีารด�าเนนิการด้าน
การปฎิบัติการและการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง ดังน้ันจึงมีความเสี่ยง 
อนัเกดิจากการมค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิการและบ�ารงุรกัษาทีเ่พ่ิมมาก
ขึ้นกว่าที่ได้ประเมินไว้จากที่ได้ประเมินไว้

และส�าหรับโครงการ Binh Nguyen Solar ในประเทศเวียดนามนั้น 
อาจพิจารณาให้มีการด�าเนินการด้านการปฎิบัติการและการบ�ารุง
รกัษาด้วยตวัเอง หรอื ว่าจ้างผูใ้ห้บรกิารด้านการปฎบิตักิารและบ�ารงุ
รักษาให้ด�าเนินการดังกล่าว ดังน้ันจึงมีความเสี่ยงอันเกิดจากการมี 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและบ�ารุงรักษาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าที่ 
ได้ประเมินไว้จากที่ได้ประเมินไว้ 

ความเสีย่งจากการมค่ีาใช้จ่ายจากการต่ออายกุารรบัประกนัผลงาน 
และอปุกรณ์หลกัในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีเ่พิม่ขึน้  
อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วย (1) 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) (2) ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า 
(Inverter) และ (3) หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) โดยอุปกรณ์
เหล่านั้นอยู่ในการรับประกันของผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ 
ผูผ้ลติอปุกรณ์ (แล้วแต่กรณ ีและมาตรฐานการประกอบธรุกจิในแต่ละ
ประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปลงทุน) หากประกันดังกล่าวหมดอายุ 
กลุ่มบริษัทฯ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต่ออายุการรับประกัน
อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการด�าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เอง
หากมีความเสียหายเกิดขึ้น

ทัง้นีร้ายละเอยีดการรบัประกนัอปุกรณ์ของแต่ละโครงการได้แสดงไว้
ในหัวข้อ 2.2.3 และหัวข้อ 3.2.1.2 ความเสี่ยงจากแผงเซลล์แสง
อาทิตย์เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่คาดการณ์

ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูค้ารายใหญ่ 
โดยท่ัวไปโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ของกลุม่บริษัทฯ 
นั้น จะเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะกลางถึงระยะยาว กับผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมีรายที่ส�าคัญดังนี้

โครงการ คู่สัญญา 
(ผู้รับซื้อไฟฟ้า) อายุสัญญา สถานะของสัญญา ก�าหนดการเปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์

โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการเสริมสร้าง  
โซลาร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (“กฟผ.”)

5 ปี และสามารถ 
ต่ออายุสัญญาได้อีก
คราวละ 5 ปี

ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการฮิดะกะ Hokkaido Electric Power  
Company Limited

20 ปี ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการโซเอ็น Kyushu Electric Power  
Co., Inc

20 ปี ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ  
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการ SNNP 1  

และ SNNP 2

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด

25 ปี ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการ Do Home บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน) 25 ปี ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ  
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการโซลาร์ อผศ. 

จังหวัดราชบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 25 ปี ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ  
เชิงพาณิชย์แล้ว

050 รายงานประจ�าปี 2561



โครงการ คู่สัญญา 
(ผู้รับซื้อไฟฟ้า) อายุสัญญา สถานะของสัญญา ก�าหนดการเปิดด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการยามากะ Kyushu Electric Power  
Co., Inc

20 ปี อยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการ

ภายใน ปี 2563

โครงการ SNNP 3  
และ SNNP 4

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด

25 ปี ลงนามแล้ว ภายในไตรมาสที่ 1  
ปี 2562

โครงการ Khunsight 
Kundi

National Dispatch Center 
ของประเทศมองโกเลีย

12 ปี ลงนามแล้ว ภายในไตรมาสที่ 1  
ปี 2562

โครงการ Binh Nguyen 
Solar

Vietnam Electricity (EVN) 20 ปี ลงนามแล้ว ภายในไตรมาสที่ 2  
ปี 2562

โครงการลีโอ (Ashita 
Power 1 & Ashita 
Power 2) 

Tokyo Electric Power  
Company Holdings, Inc

20 ปี อยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการ

ปี 2564 - 2565

จากโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง 
หากผู้รับซื้อไฟฟ้าบอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ดังกล่าว อาจส่งผล 
กระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรกดี็ กลุม่บรษิทัฯ มกีารควบคมุดแูลและตดิตามการปฏบิติังาน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข/ข้อก�าหนดของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ปฏบิตัติามมาตรฐานสากลทีส่�าคญัและข้อก�าหนดอืน่ๆ ตามทีผู่ร้บัซือ้
ไฟฟ้า และ/หรอื ผูว่้าจ้าง ก�าหนด เพือ่ให้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ของกลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดในสัญญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจ
โดยการลงทุนในธรุกจิไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนทัง้ในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศเพิม่เตมิ เพือ่ลดความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูค้าจ�านวน
น้อยราย

ความเสีย่งจากการภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิหรอืเหตุสุดวสิยั 
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศไทย ในประเทศญี่ปุ่น ในประเทศ
มองโกเลียและในประเทศเวียดนาม หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
หรือเหตุสุดวิสัยร้ายแรงที่กลุ่มบริษัทฯ คาดไม่ถึง เช่น การขัดข้อง 
ของระบบไฟฟ้า อทุกภยั พาย ุพายหุมิะ อคัคภียั แผ่นดนิไหว ภเูขาไฟ
ระเบดิ หรอืการก่อวนิาศกรรมในพืน้ทีท่ีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ของกลุม่บรษิทัฯตัง้อยู ่อาจท�าให้การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผล 
การด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

ในการพจิารณาเลอืกและจดัเตรยีมพืน้ทีท่ีต่ัง้โครงการน้ัน กลุม่บรษิทัฯ 
ได้ศึกษาสถิติภัยธรรมชาติย้อนหลัง เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าโครงการ 
ของกลุ่มบริษัทฯ ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยพิบัติต�่า ตลอดจน 
การจัดหาประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทางการเงิน 
ที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าว

ความเสีย่งจากการทีก่ลุม่บรษิทัฯ อาจมคีวามคุม้ครองจากประกนัที่
ไม่เพยีงพอ
กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายท�าประกนัภยัทีเ่กีย่วเนือ่งกับการด�าเนนิธรุกจิ
ของกลุม่บรษิทัฯ เพือ่ลดความเสีย่งอนัเนือ่งมาจากความสญูเสยี และ 
/หรอื ความเสียหายของทรพัย์สนิหลกัของกลุม่บรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีกลุม่
บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามเสีย่งจาก (1) กรมธรรม์ประกนัภยัไม่ครอบคลมุ
ความสญูเสยีทัง้หมด อาท ิความเสยีหายซึง่เกิดขึน้จากสงครามและภยั
ก่อการร้าย หรอืในกรณทีีม่ลูค่าความเสยีหายมากกว่าจ�านวนเงนิประกนั
ภยั หรอื (2) บรษิทัประกนัภยัไม่สามารถจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามที่
ระบไุว้ในกรมธรรม์ได้ ซึง่ทัง้หมดอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ด�าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ ได้
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการท�าประกันภัยในระดับเทียบ
เคียงกับผู้ประกอบการทั่วไปในอุตสาหกรรมและเป็นไปตามเงื่อนไข 
ทีธ่นาคารพาณชิย์ และ/หรอื สถาบนัการเงนิ ผูป้ล่อยเงนิกูเ้พือ่ก่อสร้าง
โครงการ (Project Finance) ก�าหนด โดยจะจัดให้มีประกันภัย 
ความคุ้มครองสูงที่สุดภายใต้เบี้ยประกันที่เหมาะสม

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 051



2.2 ความเสี่ยงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข ้องกับการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย

ความเสีย่งจากการพ่ึงพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
ระดบัสงูท่ีมคีวามส�าคญั
การประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเน่ืองอ่ืน ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ของบคุลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่เจ้าหน้าที่
บริหารระดับสูง หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ส�าคัญ
ดงักล่าว หรอืไม่สามารถสรรหาผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในระดบัเดยีว
กบัเจ้าหน้าทีบ่รหิารระดับสงูเพือ่ด�ารงต�าแหน่งแทนบคุลากรที่ส�าคญั
นี้ได้ อาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการบริหารงานและการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐัและหน่วยงาน
ราชการอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง
ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน โดยท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ กฟภ. 
หากภาครฐัและหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เปลีย่นแปลงหรอื
ยกเลิกเงื่อนไขในการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาจส่งผล 
กระทบต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ  และส่งผลกระทบ
ทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส�าคัญ

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ มแีผนขยายธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ หากรัฐบาล
และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงนโยบายของ 
ภาครัฐและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการอื่นๆ เช ่น การ
เปลี่ยนแปลงของ (1) แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
(PDP) และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) 
(2) ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการขออนญุาตซือ้ขายไฟฟ้า ข้อก�าหนดเกีย่วกบั
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และ (3) มาตรการเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและการ
ก�าหนดแนวทางและแผนธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนี้ ผู้บริหารและทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย
บคุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ท�าหน้าทีศ่กึษา 
ตดิตามข่าวนโยบายของภาครฐัและหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
และประเมนิความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่บรษัิทฯ เพือ่เตรียม
แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า และน�าข้อมูลดังกล่าว 
มาใช ้เป ็นข ้อมูลประกอบการจัดท�าแผนธุรกิจในอนาคตของ 
กลุ่มบริษัทฯ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการศึกษาข้อมูลและพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนในต่างประเทศ
เพื่อกระจายความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย 

ความเสีย่งจากการไม่สามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขของใบอนุญาตต่างๆ 
ได้อย่างครบถ้วน 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ ที่จ�าเป็นในการ
ประกอบธุรกิจ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงาน เป็นต้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของใบอนุญาต ข้อก�าหนด หรือ ค�าสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือปัจจัยอื่นๆ 
อาจส่งผลให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในการก�ากับดูแลอาจ
พิจารณาระงับหรือยกเลิกใบอนุญาต และ/หรือก่อให้เกิดความรับผิด
ทางกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง ต่อกลุ่ม
บรษิทัฯ ได้ ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธรุกจิ ผลการด�าเนนิงาน 
และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ดี ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร 
ท�าหน้าที่ติดตามดูแลเพ่ือให้ม่ันใจว่าการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย และกลุ่มบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของใบอนุญาต หรือปฏิบัติตามข้อก�าหนด หรือค�าสั่งต่างๆ  
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ  
ยังมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในท่ีม ี
หน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม 
ข้อก�าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ครบถ้วน
การประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทยอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายและ
ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก เช่น พระราชบัญญัติ
การผงัเมอืง  พระราชบญัญติัโรงงาน และพระราชบญัญตักิารประกอบ
กิจการพลังงาน เป็นต้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ 
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทั้งที่เป็นของ
หน่วยงานรัฐส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายและ 
กฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษ การก�าจัด
และจัดการขยะและของเสยี สขุภาพและความปลอดภัยในการท�างาน 
และการจัดการวัตถุที่เป็นอันตราย กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงใน 
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนในทุก
ช่วงเวลา ซึ่งอาจท�าให้การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หยุดชะงัก  
ต้องหยุดด�าเนินงาน มีค่าใช้จ่ายในการจัดการต่อผลกระทบท่ีอาจ 
เกิดขึ้น หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และพยายามลดความเสี่ยง 
ดังกล่าวโดย (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ 
(2) จัดให้มีบุคลากรท�าหน้าที่ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง 
ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ  
อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอก หากพบว่า 
มีประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อน 
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2.3 ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่

ความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องไม่
ครบถ้วน
การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 
นัน้ บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการในฐานะเจ้าของโครงการต้องปฏบิตัติามการ
ก�ากับดูแลของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้
ความพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน หากในอนาคต
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนเปลีย่นแปลง แก้ไข ตคีวาม หรอื
บังคับใช้ แตกต่างไปจากฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ 
อาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม
เติมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
หรือได้รับบทลงโทษในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาต หรือสั่งปิดโรงไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร

อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาโครงการในประเทศญี่ปุ่นนั้น กลุ่มบริษัทฯ 
ก�าหนดให้ บริษัทผู้ด�าเนินกิจการว่าจ้างผู้บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อ
ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ ยังจดัให้มบีคุลากรท�าหน้าทีศ่กึษาและตดิตาม
การเปลีย่นแปลงของกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากการจ�ากัดปริมาณการรับซื้อ
ไฟฟ้า (Curtailment) ส�าหรบัโครงการในประเทศญีปุ่น่
โดยท่ัวไป การประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเข้าท�าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนที่ให้บริการในพ้ืนที่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั้งอยู่  
โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ามีอายสุญัญา 20 ปี ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องขายไฟฟ้าให้แก ่
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน แต่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน 
มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่แต่ละโครงการผลิตได้  

อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน (The Agency for Natural Resources and Energy 
(“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ ่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและ
แนวทางในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขแนวทางการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนโดยบรษิทัผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้า ซึง่รวม
ถึงการจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) กล่าวคือบริษัท
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ามีสิทธิที่จ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ ไม่เกิน 360 ชั่วโมงต่อปี โดยไม่ต้องชดใช้
ความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากน้ีกฎหมายยังก�าหนดให้ผู้ประกอบ

กิจการไฟฟ้าเอกชนเฉพาะรายสามารถจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน (Unlimited Curtailment) ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าจะมีประกาศหมายก�าหนดการท่ีคาดว่าจะจ�ากัดการรับ
ซื้ออย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนได้ทราบ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจไฟฟ้าเอกชนที่จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าของโครงการ 
ฮิดะกะ ซึ่งได้แก่ Hokkaido Electric Power Company Limited 
และผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนทีจ่ะเป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้าของโครงการ
ยามากะ และโครงการโซเอ็น ซึ่งได้แก่ Kyushu Electric Power  
Co., Inc นั้น อยู่ในเขตที่สามารถจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า โดย
ไม่จ�ากัดจ�านวน (Unlimited Curtailment) ทั้ง 3 ราย ด้วยเหตุ 
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้ 
หากถูกจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว  
โดยในขัน้ตอนการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในประเทศญีปุ่น่
นั้น กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการ (1) ว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค 
เพ่ือท�าการศึกษาเก่ียวกับการจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าของ 
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนท่ีจะรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละโครงการ  
และ/หรือ (2) ประสานงานเพ่ือขอรับรายงานจากผู้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้าเอกชนที่จะรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละโครงการ (ถ้ามี) เพื่อประกอบ
การตัดสินใจก่อนการลงทุนในโครงการดังกล่าว 

ส�าหรับโครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ และโครงการโซเอ็น  
นัน้ กลุม่บรษิทัฯ ได้รบัรายงานผลการศกึษาเกีย่วกบัการจ�ากดัปรมิาณ
การรับซ้ือไฟฟ้าจากที่ปรึกษาทางเทคนิค และพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การลงทุนในโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าและเหมาะสมที่จะลงทุน
ต่อไป 

ความเสีย่งจากการไม่สามารถหาวศิวกรไฟฟ้า (Chief Electrical 
Engineer) เพื่อดแูลการด�าเนนิงานโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ในประเทศญ่ีปุน่
พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการไฟฟ้า (The Electricity Business 
Act) ของประเทศญี่ปุ่น ก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีวิศวกร
ไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลมาตรการ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) โดยระดับใบอนุญาต 
ของวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) จะแตกต่างกันไป  
ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงไฟฟ้า ดังนั้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทติย์ในประเทศญ่ีปุน่ของกลุม่บรษัิทฯ  จงึอาจมคีวามเสีย่งจากความ 
ล่าช้าของวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ หรืออาจมีค่า 
ใช้จ่ายส่วนเพิ่ม 

ทั้งนี้ ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ของกลุม่บรษัิทฯ ได้ก�าหนด และ/หรอื มแีนวทางทีจ่ะก�าหนดขอบเขต
หน้าทีผู่บ้รหิารจดัการทรพัย์สนิ ให้เป็นผูด้�าเนนิการจดัหาวศิวกรไฟฟ้า
ส�าหรับโครงการ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 053



กลุ่มบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน ที่มีประสบการณ์ 
ความน่าเชือ่ถือ ผลงานในอดตีทีด่ ีและมีฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง 
รวมถึงเป็นที่ยอมรับของธนาคารผู้ปล่อยเงินกู้เพ่ือก่อสร้างโครงการ 
(Project Finance) จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขต
การให้บริการที่ก�าหนดในสัญญาได้

ความเสี่ยงจากการมีส่วนในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่น่
ในปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจ�านวน 5 โครงการ ผ่านโครงสร้างการลงทุน
แบบจีเค-ทีเค ซึ่งเป็นโครงสร้างการลงทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
บริหารจัดการภาษีส�าหรับการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ได้
ลงทนุภายใต้โครงสร้างการลงทนุแบบจเีค-ทเีคผ่านการถอืหุน้ใน SEG 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และจัด
ตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 
SEG ได้ลงทุนในโครงการดังกล่าวในฐานะเป็นนักลงทุนทีเค 

ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค SEG ในฐานะนักลงทุ
นทีเค จะเป็นนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Silent 
Investor) ตามมาตรา 536 (Contribution by Silent Partner and 
Right and Obligations) ตามประมวลกฎหมายพาณชิย์ของประเทศ
ญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) และ บริษัทผู้ด�าเนินกิจการ
จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับนักลงทุนที่ลงทุนใน
ประเทศญีปุ่น่ จากการประกอบธรุกิจซึง่บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการจ่ายให้
กับนักลงทุนทีเคนั้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทผู้ด�าเนิน
กิจการ  

ทั้งนี้ บริษัทผู้ด�าเนินกิจการมีหน้าที่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 20.42 ซึ่งเป็นภาระภาษีของนักลงทุนทีเค จากการจ่าย 
ส่วนแบ่งก�าไร (TK Distribution) ดังกล่าว

แม้ว่า SEG ในฐานะนักลงทุนทีเคจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
หรือ ตัดสินใจเก่ียวกับการด�าเนินงานรายวัน (Day-to-day 
operations) บริษัทฯ ในฐานะบริษัทใหญ่ ได้ก�าหนดแนวทางการ
ก�ากับดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น  
โดยคัดเลือกพนัธมิตรทางธรุกจิทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื และมปีระสบการณ์
ในการด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น  
นอกจากนี ้ในการ (1) ท�าสญัญาการลงทนุทเีคระหว่าง SEG ซึง่บรษิทัฯ 
ก�าหนดให้เป็นบริษัทที่ท�าหน้าที่นักลงทุนทีเค และบริษัทผู้ด�าเนิน
กิจการ และ (2) สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ 
และ/หรือผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทผู้ด�าเนินกิจการ โดยได้มีการ
ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุน การด�าเนินงาน และกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องในช่วงพัฒนาโครงการ เช่น การจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการ การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ  
และการจดัหาผู้บรหิารจดัการทรพัย์สนิ ซึง่มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่
ในการควบคุมและบรหิารโครงการให้ประสบความส�าเรจ็ภายหลงัจาก
ที่โรงไฟฟ้าได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้ม่ันใจว่าการ

ด�าเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการลงทุนภายใต้โครงสร้างแบบ จีเค-ทีเค จะเป็น
โครงสร้างการลงทุนตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น่ทีม่ผีูน้�ามาใช้แล้ว
โดยทัว่ไป หาก SEG ในฐานะนกัลงทนุทเีค ด�าเนนิการใดๆ ทีถ่อืว่า 
มีอิทธิพลต่อการบริหารงานหรือด�าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ อาจมคีวามเป็นไปได้ท่ีจะกระทบต่อการเป็นนกัลงทนุทีไ่ม่มส่ีวน
ร่วม (Silent Investor) ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค   
ซึ่งส ่งผลให้อาจมีความเสี่ยงจากการถูกจัดประเภทใหม่ (re-
characterization) เป็นห้างหุน้ส่วนจ�ากดัทัว่ไป (เอน็เค หรอื nin-i-
kumiai) ซึง่อาจส่งผลให้ส่วนแบ่งก�าไร (TK Distribution) จากการ
ประกอบธรุกจิซึง่ บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการจ่ายให้กบั SEG ในฐานะนักลง
ทนุทเีค ไม่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษ ีและอาจท�าให้บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการ
มภีาระทางภาษทีีเ่พิม่สงูขึน้ และ/หรอื อาจต้องช�าระเบีย้ปรบั และ/หรอื
ดอกเบีย้ของภาษส่ีวนทีต้่องช�าระเพิม่เตมิจากการประเมินภาษดัีงกล่าว 
ดังนั้น หาก SEG ในฐานะนักลงทุนทีเคถูกจัดประเภทใหม่ (re-
characterization) เป็นห้างหุน้ส่วนจ�ากดัทัว่ไป (เอน็เค หรอื nin-i-
kumiai) อาจส่งผลกระทบให้บริษทัฯ ได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return on Investment) ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศ
ญีปุ่น่ในอตัราน้อยกว่าทีก่ลุ่มบรษิทัฯ คาดการณ์ไว้

ณ ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น  
ได้เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วบางส่วน จึงได้มีการเริ่มจ่าย
ส่วนแบ่งก�าไร (TK Distribution) จากการประกอบธุรกิจซึ่งผู้ด�าเนิน
กิจการ (Operator) ให้กับนักลงทุนทีเค

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของ 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุลถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 70.7 ของจ�านวนทุนเรียกช�าระแล้ว
ทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุลยังด�ารงต�าแหน่งเป็น
ผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของกลุ่มบริษัทฯ 
จึงท�าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมการบริหาร
จดัการกลุม่บรษิทัฯ รวมถงึสามารถควบคมุเสียงของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งต้ังกรรมการหรือการ 
ขออนุมัติในเร่ืองอ่ืนที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได ้
รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง 
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดย
บคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และได้มกีารก�าหนดขอบเขตในการ
ด�าเนินงาน หน้าที่  และความรับผิดชอบ การมอบอ�านาจให ้
แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และมีการก�าหนด
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มาตรการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมการ กลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผู้มี
อ�านาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยบุคคล 
ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพื่อ
ให้การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส 

นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
กรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน โดยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่านด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ 
อกี 1 ท่านด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ทัง้นีก้ารแต่งตัง้กรรมอสิระ
ดังกล่าว เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณา
รายการต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่สร้างความมัน่ใจ
ให้แก่ผูถ้อืหุน้รายย่อย และผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ๆ ว่าโครงสร้างการบรหิาร
จดัการของกลุม่บรษิทัฯ มกีารถ่วงดุลอ�านาจ โปร่งใส มกีารบรหิารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และการด�าเนินการหรือเข้าท�ารายการใดๆ เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ  

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ในการพฒันาโครงการเสรมิสร้าง โซลาร์ SPN กูย้มืเงนิในรูปแบบวงเงนิ
กู้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว จาก
ธนาคารพาณชิย์ในประเทศเพือ่ก่อสร้างโครงการ เงนิกูด้งักล่าวมอีตัรา
ดอกเบีย้ตามสญัญาเงนิกูเ้ป็นอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (โดยเป็นดชันี
ดอกเบ้ียอ้างองิ (float benchmark rate) บวก ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้
คงท่ี (fixed credit spread)) หากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีการ
เปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส�าคญั อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธรุกจิ 
ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมี
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเพ่ือลงทุนในโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ 
อย่างไรกด็ ีSPN ได้ท�าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate 
swap) ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ส�าหรับเงินกู้ส่วนใหญ่ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งที ่
เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น มีการ
จดัหาเงนิกูส้นิเชือ่โครงการซึง่เป็นเงนิกูร้ะยะยาว จากธนาคารพาณชิย์
ในประเทศญี่ปุ่น โดยเงินกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (โดยเป็น
ดัชนีดอกเบี้ยอ้างอิง (float benchmark rate) บวกส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ (fixed credit spread)) เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนี
ดอกเบ้ียอ้างอิง ที่ใช้ในสัญญาเงินกู้ปัจจุบัน มีระดับใกล้เคียงกับ 
ร้อยละ 0 ดังน้ันบริษัทจึงอาจมีการพิจารณาการเข้าท�าสัญญา 
Interest Rate Swap ภายหลังการเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
หรือช่วงระหว่างก่อสร้างต่อไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะจัดให้ม ี
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซ่ึงรวมถึง
ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง
ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่าง 
 ประเทศ
โดยทั่วไปเงินลงทุนบางส่วนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนนั้น จะเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากอัตรา
แลกเปลี่ยนผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญ ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนอาจแตกต่าง
ไปจากงบประมาณลงทนุ โดยหากเงนิบาทอ่อนค่าลงอย่างมนียัส�าคญั
จะส่งผลให้มลูค่าเงนิลงทนุในการจัดซือ้อุปกรณ์หลกัจากต่างประเทศ
เพิม่ขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธรุกจิ ผลการด�าเนนิงานและ
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ทั้งที่เร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น 
กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในฐานะนักลงทุนทีเค โดย SEG ลงทุนในบริษัท 
ผู้ด�าเนินกิจการเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเยน และกลุ่มบริษัทฯ 
จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในโครงการเป็นเงินตราต่าง
ประเทศในสกุลเยนหลังโครงการได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 

ในการลงทุนโครง Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลียนั้น กลุ่ม
บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทผู้ด�าเนินกิจการเป็นเงินตราต่างประเทศ
เทียบเท่าสกุลเหรียญสหรัฐ และเมื่อโครงการดังกล่าวเปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ กลุ่มบริษัทฯ จะได้รายได้จากค่าไฟฟ้าที่มีการปรับตาม
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราท้องถิ่น (MNT) กับเหรียญสหรัฐฯ (USD)  
แต่จะรับรายได้เป็นเงินตราท้องถิ่น (MNT) 

ในการลงทุนโครง Binh Nguyen Solar ในประเทศเวียดนามนั้น  
กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทผู้ด�าเนินกิจการเป็นเงินตราต่าง
ประเทศเทียบเท่าสกุลเหรียญสหรัฐ และเม่ือโครงการดังกล่าวเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ กลุ่มบริษัทฯ จะได้รายได้จากค่าไฟฟ้าท่ีมี 
การปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราท้องถิ่น (VND) กับเหรียญ
สหรัฐฯ (USD) แต่จะรับรายได้เป็นเงินตราท้องถิ่น (VND)

ดงันัน้ หากอตัราแลกเปลีย่นผนัผวนอย่างมนียัส�าคญั มลูค่าเงนิลงทนุ 
และ/หรือ ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนเมือ่บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการจ่าย
ให้แก่นักลงทุนทีเค (ในกรณีการลงทุนในประเทศญี่ปุ ่น) หรือ 
เงินปันผลรับ (ในกรณีการลงทุนในประเทศมองโกเลียและเวียดนาม) 
อาจแตกต่างจากงบประมาณเงนิลงทุนและประมาณการผลตอบแทน
อย่างมนียัส�าคญั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธรุกิจ ผลการด�าเนนิ
งานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาน�าส่วนแบ่งก�าไรใน
ฐานะนักลงทุนทีเคไปลงทุนในโครงการอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ ่น  
ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) จาก
ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อการลงทุนโครงการในอนาคต 

อย่างไรก็ดี แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะเป็นเงินกู้ยืมในรูปแบบวงเงินกู้สินเชื่อโครงการ 
(Project Finance) และมีอัตราส่วนหนี้สินประมาณร้อยละ 70 – 90 
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ต่อส่วนทุนร้อยละ 10 – 30 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ มีนโยบายใช้เงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินเดียวกันกับรายได้
จากโครงการดังกล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะจัดให้ม ี
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซ่ึงรวมถึง
ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายในการใช้เครือ่งมอืทางการเงนิเพือ่
บริหารจัดการความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมอีกด้วย

4.3 ความเสีย่งจากความสามารถในการช�าระหนี้
ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ 
นั้น กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืม 
ในรูปแบบวงเงินกู้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) ในอัตราส่วน
หนี้สินประมาณร้อยละ 70 – 75 ของมูลค่าโครงการส�าหรับโครงการ
ในประเทศไทย และในอัตราส่วนหน้ีสินประมาณร้อยละ 80 – 90  
ของมลูค่าโครงการส�าหรบัโครงการในประเทศญีปุ่น่ และในอตัราส่วน
หนีส้นิประมาณร้อยละ 70 – 75  ของมลูค่าโครงการส�าหรบัโครงการ
ในประเทศมองโกเลียและเวียดนาม (จากการประเมินและแผนงาน
ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน)

กลุม่บรษัิทฯ จงึมภีาระทีต้่องช�าระดอกเบีย้และเงนิกู้ยมืให้แก่ธนาคาร
พาณิชย์ตามก�าหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ได้ระบุ
ไว้ในสัญญา หากกลุ่มบริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตาม
ประมาณการทางการเงินที่คาดไว้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการเงินดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถช�าระ
ดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมได้ตามก�าหนด และอาจมีสิทธิถูกเรียกช�าระหนี้
คืนทั้งจ�านวนในทันที 

อย่างไรก็ดี ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
มกีระแสเงนิสดรับจากการด�าเนนิงานทีค่่อนข้างสม�า่เสมอ รวมทัง้กลุม่
บริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลการ
ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมี
กระแสเงนิสดเพยีงพอส�าหรับช�าระดอกเบีย้และเงินกูย้มื และสามารถ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินที่ก�าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน รวมทั้ง
สามารถขยายการลงทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพตามเป้าหมายทีว่างไว้ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน และสามารถ
ปฎิบัติได้ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแต่ละราย 
นอกจากนี ้ตัง้แต่โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ เปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ 
SPN สามารถช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ได้ตลอดมา

4.4 ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น ขึ้นอยู่
กบัหลายปัจจยั เช่น กระแสเงนิสดรบัจากการด�าเนนิงาน เงือ่นไขของ
สญัญาเงินกูย้มืจากธนาคารพาณชิย์ ความจ�าเป็นในการส�ารองเงนิทนุ
เพ่ือขยายธุรกิจ รวมถึงข้อก�าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
โดยหากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่าย
เงินปันผลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทฯ อาจมีความ
เสีย่งทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได้ในอตัราทีต่�า่กว่าทีก่�าหนดไว้ในนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล หรืออาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ โครงการโซลาร์ อผศ.
และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นโครงการ
ฮิดะกะและโซเอ็นเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ กลุ่มบริษัทฯ มีผล
ประกอบการและสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อื
หุน้ นอกจากนัน้ กลุม่บรษิทัฯ คาดว่าภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก กลุ่มบริษัทฯ  
จะมคีวามยดืหยุน่และคล่องตวัในการเข้าถงึแหล่งเงินทนุเพือ่ใช้ในการ
รองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และจากการที่โครงการท่ี 
กลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุนจะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง 
คาดว่าจะท�าให้ลดความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ได้ 
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
5.1 ความเสี่ยงจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตาม 

ทีค่าดการณ์
กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการซึ่งอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน 6 โครงการ คิดเป็นก�าลังการผลิตติดตั้ง
รวม 127.2 เมกะวัตต์ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน 
ในโครงการดังกล่าวอาจไม่เปน็ไปตามทีค่าดการณ์ และ/หรือ สูญเสยี
โอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุน 
ในโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ก่อนการเข้าลงทุนโครงการใดๆ กลุ่มบริษัทฯ มีการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงประมาณการรายได้ ก�าไร และผล
ตอบแทนของโครงการดงักล่าวบนสมมตฐิานต่างๆ หากปัจจยัทีส่่งผลก
ระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อการพฒันาและด�าเนนิโครงการเปลีย่นแปลง
ไป อาจท�าให้ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนใน
โครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือ สูญเสีย
โอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนใน
โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญที่อาจส่งผลให้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการ
ลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการข้างต้น 
เช่น

(1) เงินลงทุนในโครงการดังกล่าวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก
ต้นทุนที่ดินสูงกว่าที่คาดการณ์ และ/หรือราคาการจัดจ้างผู้รับ
เหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผู้รับเหมา สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
เป็นต้น
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(2) กลุม่บรษิทัฯ มข้ีอจ�ากดัในการจดัหาทีด่นิ และ/หรอื ขออนญุาต
เชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ส่งผลให ้
อาจสูญเสยีโอกาสในการลงทนุในโครงการอืน่ และ/หรอืสูญเสยี
เงินลงทุน

(3) การพัฒนาและการก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่าที่ก�าหนดหรือ 
ที่คาดการณ์ไว้

(4) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้
เนื่องจาก
• ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้ และ/หรอื จ�าหน่ายได้ ต�า่กว่า

ที่ประมาณการไว้
• สมมติฐานเกี่ยวกับการด�าเนินงาน เช่น ค่าความเข้มแสง  

แตกต่างจากที่ประมาณการ

ต้นทนุ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน และค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ
โครงการแตกต่างจากที่ประมาณการไว้อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ  
มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการ 
โรงไฟฟ้า และได้จัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่าง
ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน โดยมีขั้นตอนที่ส�าคัญดังนี้
(1) คดัเลอืกพนัธมติรทางธรุกจิทีม่ปีระสบการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และ/หรอื ธรุกิจผลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนอืน่ๆ ทัง้ในประเทศและในประเทศ
ญี่ปุ่นที่เชื่อถือได้ 

(2) ค�านวณผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการวิเคราะห์ความ 
อ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ทีค่รอบคลมุกรณี
เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
ทางการเงินและผลตอบแทนในกรณีเลวร้ายที่สุดที่กลุ่มบริษัทฯ 
อาจได้รบั นอกจากนี ้ในการประเมนิเงนิลงทนุในโครงการต่างๆ 
กลุ ่มบริษัทฯ ได้ค�านวณเงินลงทุนส�ารอง (Contingency)  
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มได้เพียง
พอหากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง

(3) ศึกษาข้อมูล (Due Diligence) และความเป็นไปได้ในการลงทุน
โดยละเอียด โดยอาจจัดให้มีที่ปรึกษาด้านต่างๆ (แล้วแต่กรณี) 
เช่น 
(3.1) ที่ปรึกษาด้านเทคนิค/ วิศวกร เพื่อ (1) ประเมินค่าความ

เข้มแสงอาทิตย์โดยการอ้างอิงจากข้อมูลสถิติ (2) ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility Study) (3)  
ให้ค�าแนะน�าด้านเทคนคิและวศิวกรรมทีเ่กีย่วข้องในการ
พัฒนาโครงการ และ (4) ติดตามขั้นตอนการพัฒนา
โครงการ/ ก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

(3.2) ทีป่รกึษากฎหมาย เพือ่ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบักฎหมายและ
ขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับการลงทุน ตรวจสอบเอกสารสิทธิ
ที่ดิน เอกสารสัญญาโครงการ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
และการปฏบิติัตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง รวมถงึการเจรจา
สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

(3.3) ที่ปรึกษาเฉพาะทางอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ ่ม
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าท�ารายการที่สมเหตุสมผล 
และมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการศึกษาข้างต้นจะถูกน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรหิาร และ/หรอื ผูม้อี�านาจอนมุตั ิเพือ่พจิารณาอนมุตักิารเข้าลงทนุ

5.2 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�าหนดใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและใบอนญุาตอืน่ๆ ทีส่�าคญัในการด�าเนนิ
ธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทฯ มองหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนนัน้ กลุม่บรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัติามหน้าที่
ที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  เช่น การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม หากกลุ่มบริษัทฯ 
ไม่สามารถด�าเนนิการตามหน้าทีท่ีก่�าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า รวม
ทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการประกอบธรุกจิ เช่น พระราช
บัญญัติการผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติ
โรงงาน และ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เป็นต้น 
อาจส่งผลให้กลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ได้ทนั
ตามก�าหนด และส่งผลกระทบต่อการเตบิโตของรายได้และก�าไรสทุธิ
จากการลงทุนในโครงการใหม่

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ประกอบธรุกจิ และมกีระบวนการด�าเนนิงานทีม่ัน่ใจได้ว่ากลุม่บริษัทฯ 
จะสามารถด�าเนินการตามหน้าที่ที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
รวมทัง้ปฏิบตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิธรุกจิได้อย่างครบ
ถ้วน

5.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินลงทุนส�าหรับใช้ในการประกอบ
ธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน

ในการลงทนุพฒันาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน เงนิลงทนุ
จะประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และเงินเพิ่มทุนของ 
ผูถ้อืหุน้ หากกลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถจัดหาเงนิทนุทัง้ส่วนเงนิกูย้มืและ
ส่วนของทุนเพื่อมาใช้ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าดังกล่าว 
จะส่งผลให้การลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง นอกจากนี้ ภายหลัง
จากที่กลุ่มบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนท่ัวไป
เป็นครั้งแรก (IPO) กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่ปรับตัวดีขึ้น  
และความสามารถในการกู้ยืมมากขึ้นภายหลังจากโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการก่อสร้างและการพฒันาเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ ซึง่คาด
ว่าจะท�าให้บรษิทัสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุทัง้ตลาดตราสารทนุและ
ตลาดตราสารหนี้ได้มากขึ้น 
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5.4 ความเสีย่งจากการจดัหาท่ีดนิส�าหรบัใช้ในการประกอบธรุกจิ
ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน

ในการลงทุนพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
กลุ่มบริษัทฯ จะต้องจัดหาที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการ ดังนั้น กลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินในพ้ืนที่ตามที่ก�าหนดใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีขนาดเพียงพอสอดคล้องกับแผนการลงทุน 
และ/หรือ ความเสี่ยงจากต้นทุนการได้มาซึ่งที่ดินสูงกว่าที่คาดการณ์
ไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ล่าช้า และโรงไฟฟ้าของ
กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทันตาม 
ที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการจัดหาที่ดินโดยคัดเลือกบุคลากร
ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเพือ่จดัหาและรวบรวมทีด่นิตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ลุม่บรษิทัฯ ก�าหนดเพือ่ให้บรษิทัฯ สามารถจดัหาทีด่นิทีม่คีณุภาพ
ต่อการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในระดับราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าท�าสัญญาซื้อขาย
กับเจ้าของที่ดินโดยตรง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าราคาที่ดินที่กลุ่มบริษัทฯ  
เข้าท�าสัญญาเป็นราคาที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

5.5 ความเสีย่งจากการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีน
ในต่างประเทศ

กลุ ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในต่างประเทศ ดังน้ัน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และ
นโยบายภาครัฐที่ เกี่ยวข ้องกับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุน รวมถึงความเส่ียงด้านการเงิน 
ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
เช่น ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ข้อจ�ากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ 
อาจมคีวามเสีย่งจากการไม่สามารถจัดหาบคุลากรท่ีมคีวามเชีย่วชาญ
ในการบริหารโครงการในต่างประเทศได้ทันตามก�าหนด

อย่างไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ มกีารศกึษาข้อมลูและพจิารณาความเป็นไปได้
ในการลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในหลายประเทศเพือ่กระจาย
ความเสีย่งดงักล่าว และมกีารเตรยีมความพร้อมในการบรหิารจดัการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศโดยจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาในระหว่างการพัฒนาโครงการ และมีนโยบายในการสรรหา
และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในต่างประเทศ
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ
6.1 ความเสีย่งจากกฎหมายไทยและข้อบงัคบัของบริษทัฯ มข้ีอจ�ากดั

การถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้ต่างด้าว ซึง่ข้อจ�ากดัดงักล่าวอาจมผีล 
กระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้บรษิทัฯ

ข้อบงัคับของบรษิทัฯ มข้ีอจ�ากดัสดัส่วนการเป็นเจ้าของหุ้นทีจ่�าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดในบรษิทัฯ ของ ชาวต่างชาตไิว้ทีร้่อยละ 49.0 นอกจากนี้ 
ความเป็นเจ้าของหุ้นของชาวต่างชาติยังถูกจ�ากัดไว้โดยกฎหมายไทย 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น สภาพคล่องและราคาตลาดของ
หุน้สามญัอาจได้รบัผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่การถอื
หุ้นของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงเพดานที่ก�าหนดไว้ผู้ถือหุ้นชาวไทย 
อาจไม่สามารถโอนหุ้นของตนให้บุคคลอื่นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นผู้ซื้อหุ้นผู้ขายหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยมิอาจทราบ
ล่วงหน้าว่าหุ้นนั้นจะตกอยู่ในข้อจ�ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของชาว 
ต่างชาติและหุ้นนั้นจะสามารถจดทะเบียนในนามของผู้ซื้อได้หรือไม่
หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดแจ้งการโอนหุ้นเช่นว่านั้นหรือไม่

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)
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ข้อมลูท่ัวไป
1)  ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท   :  บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Sermsang Power Corporation Public Company Limited (SSP)
ประกอบธุรกิจหลัก  :  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107560000010
ทุนจดทะเบียน/ทุนช�าระแล้ว :  922,000,000 บาท
จ�านวนหุ้น   :  922,000,000 หุ้น
ราคาพาร ์   :  1.0 บาท

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  :  325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท ์   :  0 2628 0991-2
โทรสาร   : 0 2628 0993

Website   : http://www.sermsang.com
เลขานุการบริษัท  :  โทรศัพท ์ 0 2628 0991-2 # 257
อีเมล   : sarmornmart.c@sermsang.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์  :  โทรศัพท์  0 2628 0991-2 # 162    
อีเมล   : natthapatt@sermsang.co.th,
     thanatis.t@sermsang.co.th 

2) ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทในเครือที่ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
(รวมการเข้าลงทุนผ่านโครงสร้างจีเค-ทีเค ในสัดส่วนต้ังแต่ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนทีเคขึ้นไป และรวมการถือหุ้น/การลงทุนผ่านโครงสร้าง 
จีเค-ทีเค ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
(ในปัจจุบัน)

สัดส่วน
การถือหุ้น ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ โทรศัพท์

1. บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จ�ากัด 
(“SPN”)

ลงทุนใน Solar Farm 
โครงการเสริมสร้าง 
โซลาร์

100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

2. บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จ�ากัด (“AE”) Holding Company 100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

3. บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ�ากัด 
(“EP”)

ยังไม่มีการด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์

100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

4. บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จ�ากัด (“PE”) ยังไม่มีการด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์

100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

5. บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จ�ากัด (“PTG”) ยังไม่มีการด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์

100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

6. บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จ�ากัด 
(“PPP”)

ยังไม่มีการด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์

100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

7. บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จ�ากัด (“SCS”) ยังไม่มีการด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์

100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

8. บริษัท สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ�ากัด 
(“SRP”)

ยังไม่มีการด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์

100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
(ในปัจจุบัน)

สัดส่วน
การถือหุ้น ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ โทรศัพท์

9. บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จ�ากัด (“SS”) ลงทุนใน Solar Farm 
โครงการโซลาร์ อผศ.

100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

10. บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(“SSC”)

พัฒนาโครงการ 
พลังงานทดแทน

100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

11. บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด (“SI”)

Holding Company 100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

12. บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จ�ากัด (“SN”) ลงทุนในโครงการ 
Solar Rooftop

100% 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

13. S. Global Power Limited (“SGP”) Holding Company 100% Room 2101 Hong Kong Trade 
Centre, 161-7 Des Voeux Road, 
Central, Hong Kong

14. Surge Energy Corporation Limited 
(“SEG”)

Solar Farm Power 
Plant in Japan as 
TK investor

100% Suite 1803-4, 18/F., St. George’s 
Building, No. 2 Ice House Street, 
Central, Hong Kong

15. Access C Management Limited 
(“ACM”)

Holding Company 100% Room 2804, 28/F., Rykadan  
Capital Tower, 135 Hoi Bun 
Road, Kwun Tong, Kowloon,  
Hong Kong

16. Seijo Corporation (“SJC”) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ 
การลงทุน Solar farm 
ในประเทศญี่ปุ่น

100% 5-1 Kabutochou, Nihonbashi, 
Chuo-Ku, Tokyo

17. Sermsang Sustainable Singapore 
Private Limited (“SSSG”)

Holding Company 100% 1 Raffles Place #28-02 
One Raffles Place 
Singapore 048616

18. Tenunn Gerel Construction LLC 
(“TGC”)

ลงทุนในโครงการ  
Solar Farm  
ในประเทศมองโกเลีย

75% Building 4-37, 2nd Micro District, 
1st Khoroo, Bayangol District, 
Ulaanbaatar 210646, Mongolia

19. SS Hidaka No Mori G.K. (“SSH”) ลงทุนในโครงการ  
Solar Farm  
ในประเทศญี่ปุ่น

86.9%1 1-1-7 Moto Akasaka, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan

20. GSSE G.K. (“GSSE”) ลงทุนในโครงการ  
Solar Farm  
ในประเทศญี่ปุ่น

90%1 4-2-3 Akasaka, Minato, Tokyo 
107-0052, Japan

21. Zouen Energy G.K. (“ZOUEN”) ลงทุนในโครงการ  
Solar Farm  
ในประเทศญี่ปุ่น

100%1 1-1-7 Moto Akasaka, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan

22. Ashita Power 1 G.K. (ASP1) ลงทุนในโครงการ  
Solar Farm  
ในประเทศญี่ปุ่น

100%1 1-1-7 Moto Akasaka, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan

23. Ashita Power 2 G.K. (ASP2) ลงทุนในโครงการ  
Solar Farm  
ในประเทศญี่ปุ่น

100%1 1-1-7 Moto Akasaka, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan

24. Truong Thanh Quang Ngai Power 
and High Technology Joint Stock 
Company (TTQN)

ลงทุนในโครงการ  
Solar Farm  
ในประเทศเวียดนาม

80%1 92 Le Loi Street, Chanh Lo 
Ward, Quang Ngai City,  
Quang Ngai Province, Vietnam

หมายเหตุ :  1 สัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนทีเคทั้งหมด
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จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 922,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 922,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 1.0 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 922,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 922,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1.0 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (อ้างอิงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561) สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ 6 ธันวาคม 2561

จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จ�ากัด (“PME”)1 276,650,000 30.0

2. Unity I. Capital Limited (“UNITY”)2 174,070,000 18.9

3. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 69,623,500 7.6

4. นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 38,330,700 4.2

5. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,600,900 3.8

6. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,580,900 3.8

7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 22,000,000 2.4

8. นายสิทธิชัย  ดวงดุษดี 20,406,300 2.2

9. นางคนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล 15,875,800 1.7

10. บริษัทไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10,850,000 1.2

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 225,011,900 24.2

รวมทั้งสิ้น 922,000,000 100.0

หมายเหตุ :

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1  PME เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล  
นายปิยวัฒน์  ไกรพิสิทธิ์กุล และ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 

2  UNITY เป็นบริษัทที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์  
ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล  

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)
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1. นโยบายการจ่ายปันผลของบรษิทัฯ
คณะกรรมการบรษัิทอาจพิจารณาจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีของบริษทัฯ 
ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก�าไร
สมควรพอจะท�าเช่นน้ัน แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 
ในการประชุมคราวต่อไป

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 
ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และหลังหักส�ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก�าหนด
ไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล
โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ ้นเป็นหลัก  
เช่น ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส�ารองเงินไว้เพ่ือลงทุน 
ในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู ้ยืมหรือเป็น 
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ตลอดจนการพิจารณาผลก�าไร 
จากการด�าเนินการหลังการปรับปรุงและผลก�าไรสุทธิตามงบการเงิน
รวม ประกอบ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ 
ด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

2. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อยในประเทศไทย
บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.0 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ 
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ารองต่างๆ ทุกประเภท 
ที่กฎหมายและบริษัทย่อยก�าหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ  
เพือ่ผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด�าเนนิงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทย่อย การส�ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต  
การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม ่มีผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ ตามท่ี 
คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อยในต่างประเทศ
บริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก�าไรสทุธ ิหรอืก�าไรสะสมตามงบการเงนิ
เฉพาะกิจการหลังหักเงินต่างๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด ท้ังน้ี  
คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึง 
ถึงป ัจจัยต ่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต ่อผู ้ถือหุ ้นเป ็นหลัก เช ่น  
ผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัย่อย การส�ารองเงนิ
ไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม  
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัย
ส�าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือ 
เหมาะสม 

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)
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โครงสร้างการจัดการ
1. โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ

1.1  โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
นางสาวสมรมาส ชัยผาลิกานต

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(นายวรุฒม ธรรมาวรานุคุปต)

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
(นางสาวธัณฐภรณ ไกรพิสิทธิ์กุล)

ประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
(นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก)

ประธานเจาหนาที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
(นายวรุตม ธรรมาวรานุคุปต)

ผูชวยอำนวยการสายงานการเงิน
และนักลงทุนสัมพันธ

(นายธนาธิษณ ธนินกุลณิภัทร)

ผูชวยอำนวยการสายงานบัญชี
(นางสาวพรกมล หงษวิไล)
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1.2 คณะกรรมการ

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โครงสร้างการจดัการของบรษัิทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยจ�านวน 4 คณะ 
ซึง่ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ 
(4) คณะกรรมการบรหิารโดยมีรายละเอยีดดงันี้

คณะกรรมการบรษิทั

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.  นายก�าธร วังอุดม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2.  นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.  นายส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.  นายธนา บุบผาวาณิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5.  นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6.  นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7.  นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ / กรรมการบริหาร

8.  นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)

9.  นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.  นายส�าเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายธนา บุบผาวาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.  นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.  นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.  นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.  นายส�าเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.  นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.  นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรหิาร

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.  นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร

2.  นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการบริหาร

3.  นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการบริหาร

4.  นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการบริหาร

• กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ
กรรมการซึง่ลงนามผูกพันบริษัทฯ คอื นายววิรรธน์ ไกรพสิิทธิก์ลุ หรอื นางสาวธณัฐภรณ์ ไกรพสิิทธิก์ลุ หรอื นายวรตุม์ ธรรมาวรานคุปุต์  
สองในสามคนลงลายมอืช่ือร่วมกันและประทบัตราส�าคัญของบริษทัฯ จงึจะมผีลผูกพนับรษิทัฯ 

• การประชมุคณะกรรมการบรษิทั

การประชมุคณะกรรมการบรษิทั

รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.  นายก�าธร วังอุดม 6/10 7/7

2.  นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 7/10 5/7

3.  นายส�าเรียง เมฆเกรียงไกร 10/10 7/7

4.  นายธนา บุบผาวาณิชย์ 9/10 7/7

5.  นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 9/10 6/7

6.  นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 9/10 7/7

7.  นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 10/10 3/7

8.  นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ 10/10 4/7

9.  นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล 7/10 6/7
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การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.  นายส�าเรียง เมฆเกรียงไกร 8/10 5/5

2.  นายธนา บุบผาวาณิชย์ 8/10 5/5

3.  นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 8/10 4/5

การประชมุคณะกรรมการบรหิาร

รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.  นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 3/4 3/3

2.  นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 3/4 3/3

3.  นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 4/4 3/3

4.  นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ 4/4 2/3

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.  นายส�าเรียง เมฆเกรียงไกร 2/2 1/1

2.  นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 2/2 1/1

3.  นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 2/2 1/1
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1.3 ผู้บริหาร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มีผูบ้รหิารจ�านวน 5 ท่าน รายละเอยีด ดงันี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.  นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)

2.  นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.  นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

4.  นางสาวพรกมล หงษ์วิไล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานบัญชี

5.  นายธนาธิษณ์ ธนินกุลณิภัทร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

หมายเหต ุ:  นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิกุ์ล ได้ลาออกจากต�าแหน่งผูอ้�านวยการอาวโุสสายงานพัฒนาธรุกจิ เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2561

1.4 เลขานุการบรษิทั
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสมรมาศ ชัยผาติกานต์  
เป็นเลขานกุารบรษิทั

1.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ
ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2561 เมือ่วันที ่ 30 เมษายน 2561 ได้มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประจ�าปี 2561 โดยมรีายละเอยีดดงันี้

กรรมการทีไ่ม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร
บริษทัฯ มนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทีไ่ม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บรหิารหรอืพนกังานของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

คณะกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

(บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)
ค่าตอบแทนรายเดือน

(บาท/เดือน)

2560 2561 2560 2561

คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

30,000.0
20,000.0

30,000.0
20,000.0

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

-
-

-
-

คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

-
-

-
-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
  ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

24,000.0

20,000.0

24,000.0

20,000.0

-

-

-

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

-
-

-
-

กรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร
บรษิทัฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ด่�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บรหิารหรอืพนกังานของบรษิทัฯ
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ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ
ส�าหรับปีบญัชส้ิีนสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผู้บรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561

จ�านวนผู้บริหาร (คน) 6 5

เงินเดือนและโบนัส (บาท) 21,596,310.7 23,331,500

เงินสนับสนุนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

และผลประโยชน์อื่น (บาท)

1,767,485.9 1,255,532.2

หมายเหต ุ:  นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิกุ์ล ได้ลาออกจากต�าแหน่งผูอ้�านวยการอาวโุสสายงานพัฒนาธรุกจิ เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2561

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ
 -ไม่ม-ี 

2. บคุลากรของกลุ่มบริษทัฯ

2.1  จ�านวนบุคลากร
ในปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และงวดสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มจี�านวนบคุลากรทัง้หมด เท่ากบั 23 คน และ 
28 คนตามล�าดบั โดยมรีายละเอยีดดงัตารางดงัต่อไปนี้

ฝ่ายt

จ�านวนพนักงาน (คน)

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 6 5

ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง 6 12

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 6 6

ฝ่ายธุรการและสนับสนุน 5 5

รวม 23 28

ค่าตอบแทนพนกังาน
ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสิ้นสุด 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากับ 34,338,930.5 บาท และ 40,710,480.2 บาทตามล�าดบั ทัง้นี ้ค่าตอบแทนพนกังานดงักล่าวประกอบด้วย 
เงนิเดอืน ค่าเบีย้เลีย้ง โบนสั เงนิสบทบกองทุนส�ารองเล้ียงชพี เงนิสบทบกองทนุประกนัสังคม และเงนิสมทบกองทนุทดแทน เป็นต้น

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)

068 รายงานประจ�าปี 2561



การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายเก่ียวกับการก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ี (Corporate  
Governance)

กลุม่บรษิทัฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ว่ีา
เป็นส่ิงส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มี
ประสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึง่จะน�าไปสูป่ระโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ต้ังแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น  
และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึได้เหน็ควรให้มี 
การจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หา 
หลักการส�าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหาร 
อย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการบริหารองค์กรท�าให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการด�าเนินงานใดๆ  
ของกลุม่บรษิทัฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุ
ของผูถ้อืหุน้และผู้มส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏิบตัติามหลกัการก�ากับ
ดแูลกจิการท่ีด ี โดยครอบคลมุหลกัการส�าคัญตามหลกัการก�ากบัดแูล
กจิการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซ่ึงอาจไม่จ�ากัดเฉพาะ 
สิทธิที่กฎหมายก�าหนดไว้ ไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด 
หรอืลดิรอนสทิธิของผู้ถอืหุน้ และส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สิทธิของตน 
โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู ้ถือหุ ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ ้น  
การมีส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ 
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
ผู ้ถือหุ ้นเพื่อแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู ้สอบบัญชี  
และเรือ่งทีม่ผีลกระทบบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก�าหนด
หรือการแก้ไขข ้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The 
Equitable Treatment of Shareholders)

บรษิทัฯ มีนโยบายจดัการให้ผูถ้อืหุ้นทกุราย ทัง้ผูถ้อืหุ้นท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และทั้งผู้ถือหุ้น 
รายย่อย รวมทั้งผู ้ถือหุ ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน 
และเป็นธรรม 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัในการดแูลและค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกกลุ่ม โดยในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ค�านึงถึง 
สทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายโดยก�าหนดนโยบายและแนวปฎบิตัต่ิอ
ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่าง ๆ รวมถึง พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  
เจ้าหนี ้สงัคม และชุมชน ตลอดจนก�าหนดนโยบายเกีย่วกับสิง่แวดล้อม 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure  
and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 
ทีเ่กีย่วข้องกับบรษัิทฯ และ/หรอืบริษทัย่อย ท้ังข้อมลูทางการเงนิและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตลอดจนข้อมลูอืน่ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ 
ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ของบริษัทฯ
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หมวดท่ี 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities 
of the Board of Directors)

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมี
กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด 
และมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษัิทเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่ง
เกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน  
4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกล่ันกรองการด�าเนินงานภาย
ใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดไว้ อนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท�างานของคณะกรรมการบริษัท 

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3.1)  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ ่งมั่นในอันท่ีจะรักษาและคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานระดับสูงของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ  
โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้น�าหลักจรรยา
บรรณในการด�าเนนิธรุกิจ ซึง่ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการ
บริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้
และถือปฏิบัติเรื่อยมา 
(3.2)  จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจซึ่งได้รับ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและก�าหนดให้กรรมการผูบ้รหิาร
พนกังานปฏบัิตติามโดยเคร่งครดัรวมทัง้ได้ประชาสมัพนัธ์ทัว่ทัง้
องค์กรให้เป็นที่เข้าใจ
(3.3)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การท�ารายการระหว่างบรษิทัฯ กบับคุคลใดทีเ่กีย่วโยงกนัอนัอาจ
น�ามาซึง่ผลประโยชน์ทีข่ดัแย้งกนัได้น้ัน จะต้องผ่านการพจิารณา
อย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการ
ระหว่างกันท่ีส�าคัญการเข้าท�ารายการน้ันต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บลกัษณะและขนาดของรายการตามข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ 
ท่านใดที่มีส ่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องจะไม่เข้าร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

(3.4)  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
ที่มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให ้
คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ  
มีระบบการควบคุมภายใน (ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ  
คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อมด้านการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม)  
ที่เพียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษัท
(3.5)  ช่องทางการแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแนวทางการด�าเนินการท่ีชัดเจน 
กับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่าน Website 
ของบริษัทฯ ในหัวข้อร้องเรียนทุจริต (www.sermsang.com) 
หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแส
ก�าหนดให้ผ่านหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพือ่ให้
รายงานต่อกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 
เพือ่ให้มกีารตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด
ไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
(3.6)  ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให ้
คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า 
(3.7)   การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย และ/หรอื
บริษัทร่วม
ในการก�ากับดูแลกิจการการด�าเนินธุรกิจในลักษณะ Holding  
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการก�าหนดแนวทาง 
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ไว้ในนโยบายการลงทุน การก�ากับดูแลการด�าเนินงานและการ
บริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และบุคคลท่ีได้รับ 
มอบหมายซึ่งเป็นผู ้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ  
เข้าเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อก�ากับดูแล 
การบริหารจัดการและรายงานผลการด�าเนินงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสโดยสัดส่วนตัวแทน
ของบริษัทฯ ท่ีเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและ
บรษิทัร่วมอย่างน้อยจะเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ
ในบริษัทดังกล่าว นอกจากนั้นการก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญและ
การออกเสียงในวาระที่ส�าคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

070 รายงานประจ�าปี 2561



2. โครงสร้างกรรมการของบริษทัฯ

โครงสร้างกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั  
และคณะกรรมการชุดย่อยร่วมทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารโดยคณะกรรมการ
บรษิทัได้มกีารอนมุตั ิ ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชดัเจน เช่น

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที ่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั
1) ปฏิบติัหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบังคบัของ 

บริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บรษิทัฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย์
สจุรติ

2) พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์
กลยทุธ์ทางธรุกิจ ทศิทางของธุรกจิ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย 
แนวทาง แผนการด�าเนนิงาน และงบประมาณของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ตามทีค่ณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการจดัท�า

3) ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที ่
ดงักล่าว เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัของ 
บรษิทัฯ ก�าหนด

4) ตดิตามผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย และ/หรอื 
บรษัิทร่วม อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงานและ
งบประมาณของบริษทัฯ 

5) ด�าเนนิการให้บรษัิทฯ และบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษัิทร่วมน�าระบบ
งานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มรีะบบ
ควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6) จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบป ี
บญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และลงลายมอืชือ่เพือ่รบัรอง 
งบการเงินดังกล ่าวเพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นใน 
การประชุมสามญัประจ�าปีเพือ่พิจารณาอนุมัติ

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบ 
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพิจารณาค่าตอบแทนที่ 
เหมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอก่อนน�าเสนอต่อ 
ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในการประชุมสามญัประจ�าปีเพ่ือพิจารณาอนมุติั

8) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบาย 
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ  
มคีวามรับผิดชอบต่อผู้มส่ีวนเก่ียวข้องทกุกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติ 
ต้องห้ามตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี 
การแก้ไขเพิม่เติม) รวมถงึ ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบ 
ทีเ่กีย่วข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่ง ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลง

เพราะเหตอุืน่นอกจากออกตามวาระ และพจิารณาให้ความ
เหน็ชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และการ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพือ่พจิารณาอนมุตัิ

10) แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง หรือคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใด 
และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว 
เพือ่ช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ

11) พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซ่ึงมี
อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

12) พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนและเลขานุการบริษัทรวมทั้ ง
พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่เสนอ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความ
จ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

14) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตร
สัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู้บริหารนั้น

15) ดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย

16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน  
4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

17) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ สามเดือน

18) จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบใน
การจัดท�าและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท 
ย่อยเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และน�าเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

19) ก�ากับและดูแลการบริหารจัดการและด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท ซึ่งรวม
ถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใน
บริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องด�าเนินการเพ่ือให้
ม่ันใจได้ว่า  กรรมการในบริษัทย่อยท่ีได้รับการเสนอช่ือหรือแต่ง
ต้ังโดยบริษัทฯ รับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของ 
บริษัทฯ กฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท�ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีส�าคัญ 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการ 
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ เพียงพอและ
เหมาะสม

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 071



3. ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุม่บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี งวดปีบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

งวดปีบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

บริษัท 2,045,000.0 2,415,000.0

บริษัทย่อย 3,653,300.0 7,347,295.0

รวม 5,698,300.0 9,762,295.0

ค่าบรกิารอืน่ (Non-Audit Fee)
กลุม่บรษิทัฯ จ่ายค่าบรกิารอืน่ๆ เช่น ค่าทีป่รกึษาด้านภาษทีีเ่กีย่วข้องกับการลงทนุในต่างประเทศ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้ส�าหรบังวดปีบญัชี
สิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ�านวน 491,318.6 บาท และส�าหรบังวดปีบญัชส้ิีนสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ�านวน 270,998.3 
บาท

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)

072 รายงานประจ�าปี 2561



ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม

กลุ ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู ่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี  
มคีวามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมคีวามมุง่ม่ันทีจ่ะพฒันา
ธรุกจิควบคูไ่ปกบัการสร้างสมดลุทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัฯ ต้ังมัน่ทีจ่ะด�ารงตนให้เป็นกลุม่บริษทัฯ ทีเ่ป็นแบบอย่าง
ทีด่ขีองสังคม (Good Corporate Citizen) ในการด�าเนนิธรุกิจอย่างย่ังยนื 
และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมัน่คงและเป็นทีย่อมรบัในสงัคม 
บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมท้ัง
สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถอืหุน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยค�านงึ
ถงึผลกระทบในการด�าเนินธรุกิจทีม่ต่ีอผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกบักลุม่บรษัิทฯ 
ในทกุด้าน

จากการที่กลุ ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
จงึได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดงันี้

1. นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ใน
คู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยค�านึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า 
คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่ 
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กลุ ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึง 
ความส�าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  
กลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีการก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
เพ่ือป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ  
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึง 
พิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพ่ิม 
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพ่ือให้การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้น

การปฏบิตังิานในต�าแหน่งหน้าที ่หรอืใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
ฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้
ทรพัย์สนิ รวมถงึประโยชน์อืน่ใดกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืบคุคล
อื่นใดที่ท�าธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ  เป็นต้น 

(2) ก�าหนดหลกัการส�าหรบัการให้ หรอืรบัของขวญั หรอืการบนัเทิง 
ไว้เป็นส่วนหนึง่ของจรรยาบรรณการปฏบิตัหิน้าทีท่างธรุกจิของ

กลุ่มบริษัทฯ  โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอม
ทีจ่ะรบัเงนิ สิง่ของ การเลีย้งอาหารและความบนัเทงิต่างๆ หรอื
ประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรม 
การให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็น
ไปอย่างสมเหตุสมผล และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่า
เงนิสด และต้องตระหนกัอยูเ่สมอืนว่าการกระท�าหรอืไม่กระท�า
ใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

(3) ก�าหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการท�ารายการ  
การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใดๆ โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมี
หลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติ
ในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

(4) มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยัง
หน่วยงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของกลุ ่มบริษัทฯ   
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และน�านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น

(5) ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสาร 
ที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะต้องมีการปกป้อง 
ผู ้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู ้แจ้งเบาะแส 
อย่างเข้มงวด เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้าย 
ที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตาม
ทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

(6) มีการพัฒนามาตรการการต่อต ้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้าน 
ศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมี 
การจดัท�ามาตรการเพือ่ป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมกีารสือ่สาร
ภายในองค์กรอย่างสม�า่เสมอ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 073



3. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมี 
ความต้องการท่ีจะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร โดยกลุม่บรษิทัฯ จะไม่ท�าการใดทีเ่ป็นการละเมดิ
สทิธเิสรภีาพของบุคคลทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่แบ่งแยกถิน่ก�าเนดิ 
เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล 
ตลอดจนส่งเสรมิให้มกีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านสทิธิ
มนุษยชนภายในกลุ่มบริษัทฯ  

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เข้าไป 
มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการ
บังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก  
(Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4. นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต ้
สภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน  
และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพ่ีน้อง ไม่มีการเอารัด 
เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน  
กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให ้
เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ตัง้แต่การสรรหาบคุลากร การพฒันาบคุลากร 
รวมทัง้มีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเน่ือง มกีารก�าหนดผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้  
กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาส 
ที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะ
เพื่อยกระดับการท�างานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อม 
การท�างานที่เหมาะสม 

5. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
กลุ ่มบริษัทฯ มีความมุ ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วย 
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจ่าย
กระแสไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพขนานเข้ากับระบบส่งกระแสไฟฟ้า 
เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า ได้แก่ กฟผ. และผู้ประกอบ
กจิการไฟฟ้าเอกชนในต่างประเทศรวมไปถงึการฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากรของพนักงานกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุด
แก่ลูกค้า

6. นโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายด้านการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ 
โดยค�านงึถงึความปลอดภัยต่อสิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการทางธรุกจิ 
ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ และการเริ่มด�าเนินการประกอบ
ธุรกิจ

7. นโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ 
และสังคม และยึดม่ันการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องอย่างครบถ้วน โดยกลุม่บรษิทัฯ 
จะมุ่งม่ันในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม 
และชุมชนอันเป็นท่ีที่กลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ  
กบัการเตบิโตของกลุม่บรษิทัฯ  ซึง่เป็นหนึง่ในจรรยาบรรณการด�าเนนิ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ในขั้นตอนการออกแบบพื้นที่โครงการ 
ของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนออกแบบ 
การก่อสร้างโครงการของกลุ่มบริษัทฯ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อ 
ระบบการระบายน�้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชุน
ในท้องถิ่น

กลุ่มบริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชน 
ใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม�่าเสมอ โดยด�าเนิน
โครงการต่างๆ ที่ค�านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีชุมชน 
และสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

บ่อพักน�้าภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของกลุ่มบริษัทฯ
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8. นโยบายการมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ได้จาก 
การด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจะน�าแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมา 
ปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ 
และความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยกลุ่มบริษัทฯ 
จะส�ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า 
ก ่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ 
ดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์ กระบวนการท�างาน 

มอบทุนการศึกษากิจกรรมวันเด็ก ณ อนุบาล อบต.วังขอนขว้าง เงินสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ อบต.วังขอนขว้าง

การก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน�้าในบริเวณใกล้เคียงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ

เพื่อพัฒนานวัตกรรม และสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ควบคู่กับการสร้างผลก�าไรและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีการด�าเนินการ และคิดค้นให้เกิด
นวตักรรมทางธรุกจิทีส่ร้างประโยชน์และความสามารถในการแข่งขนั
ต่อธุรกิจและสังคมกลุ่มบริษัทฯ จะเปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและ 
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)
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1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีระบบควบคุมภายใน 
ท่ีเหมาะสม เพยีงพอในการดแูลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค ์ กฎหมาย และข้อก�าหนดที่ เกี่ยวข ้องได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือ
ความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย 
สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย และมีการจัดท�า
รายงานทางบัญชีที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�าหน้าท่ีสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตาม
หลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission)  
ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management 
Control) การด�าเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและ 
การเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบ 
การควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินเปรียบเทียบกับแนวทาง 
การควบคุมภายในภายใต้แนวคิดของ COSO (The Committee  
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
ซึ่งประกอบด้วย

(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication)
(5) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการจดัให้มบีคุลากรอย่างเพยีง
พอและเหมาะสมที่จะด�าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของ
บริษัทย่อย เพื่อให้สามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิาร
น�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ ส�าหรับการควบคุมภายใน
หัวข้ออื่นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากดั (“ธรรมนิติ”) 
เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ส�าหรบัปี 
2559 2560 และ 2561 โดยบรษิทัธรรมนติิจะท�าการตรวจสอบ ตดิตาม 
และประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ตามแผนการตรวจสอบ
รายปีที่ตกลงร่วมกับบริษัทฯ และจัดท�ารายงานและข้อเสนอแนะ  
เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการห้าข้อของ COSO ตามที่ได้ 
กล่าวมาแล้วข้างต้น

2.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะ
สมของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ผูต้รวจสอบระบบการควบคุมภายในมี
บคุคลากรทีม่วีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ ความรู ้ และความสามารถ  
ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน 
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งต้ัง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างาน 
ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ต้องได้รบัการอนมัุตจิากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ซึง่เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ และได้รบัการอนมุติัจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)
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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกนัของกลุม่บรษิทัฯ กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งใน
รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายวิวรรธน์  
ไกรพิสิทธิ์กุล

• ค่าเช่าและค่าบริการ
ส�านักงาน  
SSP เช่าพื้นที่อาคาร
ส�านักงานจาก  
นายวิวรรธน์  
ไกรพิสิทธิ์กุล

• ค่าเช่าและบริการ
ค้างจ่าย

360,000

30,000

• ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 
2559 SSP เข้าท�าสัญญา
เช่าพ้ืนท่ีอาคารส�านักงาน
ขนาด 250 ตารางเมตร
จาก นายวิวรรธน์  
ไกรพิสิทธ์ิกุล เพ่ือใช้เป็น
ท่ีต้ังส�านักงานของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยสัญญาดัง
กล่าวมีอายุ 3 ปี อัตราค่า
เช่าและเง่ือนไขการช�าระ 
ค่าเช่า เป็นไปตามท่ีตกลง
กันระหว่างคู่สัญญา

• รายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของ 
SSP และเห็นว่าเป็นรายการ
ท่ีมีความจ�าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงทาง 
บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีสามารถใช้
เป็นพ้ืนท่ีส�านักงานในบริเวณ 
ใกล้เคียงแล้วโดยอัตราค่า
เช่าและการให้บริการรวมถึง
เง่ือนไขการช�าระเงินน้ัน ไม่ท�า
ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์

2. บริษัท ลอจิก  
สปาร์ค จ�ากัด

โปรแกรมและ appli-
cation ระหว่างพัฒนา 
SN จ่ายค่าพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และงาน
พัฒนาแอพพลิเคชันให้ 
แก่บริษัท ลอจิก สปาร์ค 
จ�ากัด

766,500 • เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ  
มีนโยบายขยายธุรกิจ  
โดยลงทุนในธุรกิจ
โครงการ Rooftop ผ่าน
บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ SN 
ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึง
ด�าเนินการให้SN ว่าจ้าง
บริษัท ลอจิก สปาร์ค 
จ�ากัด ออกแบบโปรแกรม 
และ application ส�าหรับ
โครงการ Rooftop 
รายการดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
เสมือนกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก 

• รายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของ SN 
โดยเป็นรายการที่มีความ
จ�าเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อการขยายธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยมีมูลค่าและ
เงื่อนไขการค้าสมเหตุสม
ผลเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้
บริการรายอื่นๆ และเป็น
ไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
เสมือนกับการท�ารายการกับ
บุคคลภายนอก

• นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ  

ยังจัดให้มีการประกวดราคา

ของผู้ให้บริการให้ค�าปรึกษา

ทางธุรกิจส�าหรับโครงการ 

Rooftop ตามกระบวนการ

ที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการจัดซื้อ

จัดจ้าง

3. บริษัท 

ศรีนานาพร 

มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

• ค่าเช่าพื้นที่หลังคา

• ค่าเช่าพื้นที่ค้างจ่าย

147,023.32

-0-

• ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 
SN เข้าท�าสัญญาเช่าพื้นที่
หลังคาจาก บริษัท 
ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง 
 จ�ากัด เพื่อใช้ติดตั้ง
โครงการ Solar rooftop 
เงื่อนไขการช�าระค่าเช่า 
เป็นไปตามที่ตกลงกัน
ระหว่างคู่สัญญา

• รายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของ SN 
และเห็นว่าเป็นรายการที่มี 
ความจ�าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

4. บริษัท 

ศรีนานาพร 

มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

• รายได้จากการขาย
ไฟฟ้า

• ลูกหนี้การค้า

4,045,318

823,032

• ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2560 
SN เข้าท�าสัญญาขาย
ไฟฟ้า ให้กับบริษัทศรี
นานาพร มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไปเสมือนกับ
การท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก

• รายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของ SN 
โดยเป็นรายการที่มีความ
จ�าเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อการขยายธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยมีมูลค่าและ
เงื่อนไขการค้าสมเหตุสม
ผลเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้
บริการรายอื่นๆ และเป็น
ไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
เสมือนกับการท�ารายการกับ
บุคคลภายนอก

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ 
ระหว่างกนั

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตินโยบาย 
การเข้าท�ารายการระหว่างกัน เพื่อให้การท�ารายการระหว่างบริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การเข้าท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่ เกี่ยวโยงกันของ 
กลุม่บรษัิทฯ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 
เรือ่งหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประกอบกบัประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏบิติัการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง และให้ปฏิบัติตามตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับ 
การเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้กลุ ่มบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) ก่อนการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัด
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการดังกล่าว และให้น�าเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการตามที่เสนอนั้นเป็น
ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ บคุคลทีเ่ก่ียว
โยงกัน มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
ความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของ
รายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ
การด�าเนนิธรุกจิปกตใินอุตสาหกรรม และมกีารเปรยีบเทยีบกบัราคา
ของบคุคลภายนอกหรอืราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกิดขึน้ บรษิทัฯ 
จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความ
เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิท หรอืผูถ้อื
หุน้ตามแต่กรณ ีโดยกรรมการผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ในการพจิารณาอนมัุติรายการดงักล่าว อกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทัง้นี ้ในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตักิารท�าธรุกรรมดงักล่าว 
หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับ 
ที่วิญญูชนพึงกระท�ากับคู ่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน  
ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ  
จะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป
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3. นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
ในการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อยของบริษัทฯกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจ 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯและคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ

หากบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันมีส่วนได้ส่วนเสียหรือ 
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัทฯจะปฏิบัติตาม
นโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัดโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดยพิจารณาความ
จ�าเป็นของรายการต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯและพจิารณาเปรยีบ
เทียบราคากับรายการเทียบเคียงที่ท�ากับบุคคลภายนอก (หากมี)  
รวมถึงพิจารณาสาระส�าคัญของขนาดรายการด้วย

อย่างไรก็ดีหากมีการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกันบริษัทฯจะจัดให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รายการดังกล่าวในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นบริษัทฯจะจัดให้มีบุคคล
ที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหว่างกันโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มี
ความรู้ความช�านาญพิเศษจะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มีความมั่นใจ
ว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเท 
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือ
ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯแต่เป็นการท�ารายการที่บริษัทฯได้ค�านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 079



ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ผู้ลงทุนควรพิจารณางบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบส�าหรับ 
ปีบัญชสีิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 เพ่ือประกอบ
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
นอกจากนี้ มูลค่ารวมที่แสดงในตารางอาจไม่สอดคล้องกับผลรวมซึ่ง
ค�านวณจากตัวเลขในตารางอันเป็นผลมาจากการปัดทศนิยม

1. สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงิน รายงานความเห็นผู้สอบบัญชี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะ 
ของบรษิทัฯ โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะ 
ของบรษิทัฯ โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 2561 ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด ส�าหรบั
ปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษัิท เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท  
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ทั้งนี้ การค�านวณอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ หากไม่ได้มีการระบุ
ไว้เป็นอย่างอ่ืน จะค�านวณตามสูตรค�านวณอัตราส่วนทางการเงิน 
ของบรษิทัในกลุม่อตุสาหกรรมและบริการ ทีก่�าหนดในคูมื่อจดัท�าแบบ
แสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1
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2. สรุปงบการเงินส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561
2.3 งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 367.4 7.4 1,603.4 19.4 1,125.1 9.5

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น - - - - 438.9 3.7

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 156.8 3.2 151.4 1.8 408.8 3.4

รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกช�าระ - - - - 32.0 0.3

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 61.5 1.2 45.7 0.6 10.1 0.1

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 585.6 11.8 1,800.5 21.8 2,014.9 16.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว - - - - 96.7 0.8

ลูกหนี้กรมสรรพากร 155.8 3.1 246.4 3.0 68.6 0.6

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - -

เงินลงทุนระยะยาว - - - - 17.1 0.1

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,685.0 74.3 5,427.2 65.6 8,352.1 70.2

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 536.0 10.8 654.2 7.9 950.6 8.0

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า -     -   141.0  1.7 136.0     1.1 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.2   0.0 0.3  0.0 0.5       0.0 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.1    0.0 0.3   0.0 256.1           2.2 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,377.0    88.2 6,469.4    78.2 9,848.5   83.1 

รวมสินทรัพย์ 4,962.6 100.0 8,269.8    100.0 11,892.7   100.0 

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 081



งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี้สินหมุนเวียน       

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 33.0            0.7 256.7            3.1 503.8          4.2 

เงินประกันผลงานการก่อสร้าง 3.5           0.1 4.0            0.0 5.3           0.0 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.1            0.0 -               -   -              -   

ค่าหุ้นค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย -              -   -               -   117.5          1.0 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
1.8          0.0 0.1            0.0 -              -   

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
362.4           7.3 510.3            6.2 508.6          4.3 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -              -   -               -   -              -   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10.5          0.2 11.4            0.1 11.7          0.1 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 411.3           8.3 782.5            9.5 1,146.9           9.6 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
0.1           0.0 -               -   -              -   

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง 

ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
3,250.8          65.5 4,061.7          49.1 6,868.2        57.8 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3.7  0.1 4.0            0.0 19.5           0.2 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,254.5 65.6 4,065.6        49.2 6,887.7         57.9

รวมหนี้สิน 3,665.8         73.9 4,848.2         58.6 8,034.6         67.6 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว 690.9        13.9 922.0           11.1 922.0          7.8 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ -           -   1,511.2           18.3 1,511.2         12.7 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ

ควบคุมเดียวกัน
33.1            0.7 33.1            0.4 33.1           0.3 

ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรร 515.9          10.4 815.0            9.9 1,084.1          9.1 

ก�าไรสะสมยังจัดสรรแล้ว - ส�ารองตาม

กฎหมาย
-              -   40.7            0.5 64.8          0.5 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1.8           0.0 (14.2)          (0.2) (81.6)        (0.7)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,241.6           25.0 3,307.8           40.0 3,533.5         29.7 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย
55.2           1.1 113.8            1.4 324.6          2.7 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,296.8         26.1 3,421.7          41.4 3,858.1         32.4 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,962.6 100.0 8,269.8 100.0 11,892.7 100.0

2.2 งบก�าไรขาดทนุ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้       

รายได้จากการขายไฟฟ้า 285.6 32.6 283.8 32.4 527.6 46.4

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 

(adder)
583.6 66.6 587.9 67.0 568.7 50.0

รายได้จากการก่อสร้าง - - - - 32.7 2.9

รายได้ค่าบริการ - - - - 0.2 0.0

รายได้อื่น 7.5 0.9 5.4 0.6 8.2 0.7

รวมรายได้ 876.7 100.0 877.1 100.0 1,137.4 100.0

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขาย 169.0 19.3 167.6 19.1 316.2 27.8

ต้นทุนก่อสร้าง - - - - 25.7 2.3

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 114.2 13.0 219.9 25.1 166.8 14.7

รวมค่าใช้จ่าย 283.2 32.3 387.5 44.2 508.7 44.7

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
593.5 67.7 489.6 55.8 628.7 55.3

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 146.1 16.7 146.9 16.7 148.2 13.0

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 447.4 51.0 342.7 39.1 480.5 42.2

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 0.0 0.0 8.1 0.9 1.7 0.2

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 447.4 51.0 334.6 38.1 478.8 42.1

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 083



2.3 งบกระแสเงินสด

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน    

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 447.4 342.7 480.5

รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน)  

ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
   

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 119.4 119.5 213.5

ผลขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ 

ของพนักงาน
0.3 0.5 0.9

ขาดทุนจากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 0.8 1.0 15.8

ดอกเบี้ยรับ (2.6) (2.5) (5.9)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 146.1 146.9 148.2

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
711.4 608.2 853.1

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1.4 6.1 (256.1)

รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกช�าระ 0.0 0.0 (32.0)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (3.1) 15.1 35.6

ลูกหนี้กรมสรรพากร (59.6) (90.6) 176.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.1) (0.1) (250.9)

หนี้สินด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)    

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 13.3 29.6 245.9

ค่าหุ้นค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย 0.0 0.0 117.5

เงินประกันผลงานการก่อสร้าง 0.0 0.6 1.3

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.2 0.9 0.3

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (0.2) (0.4) (0.1)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 0.0 (0.9) (1.8)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 663.5 568.4 889.3
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น 0.0 0.0 (246.8)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว 0.0 0.0 (96.7)

เงินลงทุนระยะยาว 0.0 0.0 (17.1)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (831.2) (1,815.4) (3,067.9)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (510.0) (145.8) (300.6)

เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 0.0 144.9 14.7

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 0.0 (141.0) 0.0

ดอกเบี้ยรับ 2.6 2.5 5.9

เงินจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2.5) 0.0 0.0

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 59.5 65.4 190.4

เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,281.8) (1,889.5) (3,518.2)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (37.0) (0.1) 0.0

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1.7) (1.8) (0.1)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,552.7 2,174.7 3,479.2

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (583.9) (1,059.4) (542.1)

รับช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.0 1,774.6 0.0

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น 0.0 (40.4) 0.0

เงินสดจ่ายเงินปันผล 0.0 0.0 (188.9)

จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร (264.1) (288.1) (366.5)

เงินสดสุทธิ (ได้มาจาก(ใช้ไปใน)) กิจกรรมจัดหาเงิน 666.0 2,559.5 2,381.6

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.7) (2.3) (38.8)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 47.0 1,236.0 (286.1)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 320.4 367.4 1,411.2

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.7) (2.3) (38.8)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 367.4 1,603.4 1,125.1

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 085



3. อตัราส่วนทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.4 2.3 1.8

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.3 2.2 1.7

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.2 1.0 0.9

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.6 5.7 3.8

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.7 63.6 94.4

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 8.8 7.2 2.0

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 40.8 49.9 176.5

Cash Cycle (วัน) 23.9 13.8 (82.1)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร  
(Profitability Ratio)

   

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 80.6% 80.8% 69.7%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (ร้อยละ) 68.3% 56.2% 55.7%

อัตราก�าไรอื่น (ร้อยละ) 0.9% 0.6% 0.7%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (ร้อยละ) 111.8% 116.1% 141.5%

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 51.0% 38.1% 42.1%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 42.8% 14.2% 13.2%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  
(Efficiency Ratio)

   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 10.4% 5.1% 4.7%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 17.0% 10.0% 10.0%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.2 0.1 0.1

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
(Financial Policy Ratio)

   

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.83 1.42 2.08

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 2.51 1.94 2.42

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.30 0.17 0.20

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) N/A N/A 39.2%

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)

086 รายงานประจ�าปี 2561



การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายการจัดการ
1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานทีผ่่านมา
ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน ทัง้ในประเทศและในต่างประเทศ โดยมี
โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจ�านวน 7 โครงการได้แก ่
โครงการเสรมิสร้าง โซลาร์ (SPN) ซึง่ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัลพบรุ ีประเทศไทย 
ก�าลังการผลิตติดตั้ง 52 เมกะวัตต์, โครงการฮิดะกะและโครงการ 
โซเอ็น ในประเทศญี่ปุ่น ก�าลังการผลิตติดตั้ง 21 และ 8 เมกะวัตต์ 
ตามล�าดบั และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ตดิต้ังบนหลังคา 
(Solar Rooftop) จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ SNNP1 SNNP2 
และ Do Home มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 4.4 เมกะวัตต์ รวมถึง
โครงการโซลาร์ อผศ.(WVO) ก�าลังการผลติตดิตัง้ 5 เมกะวัตต์ ซึง่รวม
ก�าลังการผลิตที่ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 90.4 เมกะวัตต์  
มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจ�านวน 6 โครงการ ก�าลังการผลิต 
ติดตั้งรวม 127.2 เมกะวัตต์ 

ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าเท่ากับ 869.2 ล้านบาท  
871.7 ล้านบาท และ 1,096.3 ล้านบาท ตามล�าดับ ส�าหรับปี 2560 
เทียบกับ 2559 น้ันกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 
มาจากสาเหตุหลักเน่ืองจากปริมาณขายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น แม้ว่าอัตรา 
ค่าไฟฟ้าเฉล่ียของปี 2560 (ประกอบด้วย ค่าไฟฐาน และค่า Ft)  
มอีตัราน้อยกว่าเมือ่เทยีบกบัค่าเฉลีย่ของปี 2559 กต็าม และเมือ่เทยีบ
ปี 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเริ่มด�าเนิน
งานเชิงพาณิชย์ของโครงการใหม่ ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ว่า
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ�าหน่ายได้ของโครงการ SPN จะปรับตัว 
ลดลงก็ตาม  

ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ  876.7 ล้านบาท 877.1 ล้านบาท 
และ 1,137.4 ล้านบาท ตามล�าดับ ส�าหรับปี 2560 เทียบกับ 2559 
นั้นกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น เล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลัก 
มาจากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจะลดลงก็ตาม 
และเมื่อเทียบปี 2561 และ 2560 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น โดยมี
สาเหตุหลักจากการเริ่มด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการใหม่  
ตามรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วข้างต้น รวมถึงมีรายได้จากค่าบริการ
รับเหมาก่อสร้างโซลาร์บนหลังคา (EPC Construction on Solar 
rooftop revenue) เท่ากับ 32.7 ล้านบาท

ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 169.0 ล้านบาท 167.6 ล้านบาท 
และ 341.9 ล้านบาท ตามล�าดับ เมื่อเทียบปี 2560 กับ 2559 ลดลง
เล็กน้อยจ�านวน 1.4 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 0.8  และเมื่อเทียบ
ปี 2561 กับปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น 174.3  
ล้านบาท หรอืร้อยละ 104.0 โดยมสีาเหตหุลกัจากการเริม่ด�าเนนิงาน
เชงิพาณชิย์ของโครงการใหม่และต้นทนุจากค่าบรกิารรบัเหมาก่อสร้าง

โซลาร์บนหลังคา (EPC Construction on Solar rooftop costs) 
ดังกล่าวข้างต้น    

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  
กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 700.1 ล้านบาท  704.1 ล้านบาท 
และ 787.3 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น ประมาณ
ร้อยละ 80.6 ร้อยละ 80.8 และร้อยละ 69.7 ตามล�าดับ เมื่อเปรียบ
เทียบส�าหรับปี 2560 กับ 2559 ปัจจัยหลักที่ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้น
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาจากการขายไฟเพิ่มขึ้น และต้นทุนขายท่ีลดลง  
และเมื่อเทียบปี 2561 กับปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณพลังงานไฟฟ้า 
ที่จ�าหน่ายได้ของโครงการใหม่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  
กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 447.4 ล้านบาท 334.6 ล้านบาท  
และ 478.8 ล้านบาท ตามล�าดบั มีอตัราก�าไรสทุธิคดิเป็นร้อยละ 51.0 
ร้อยละ 38.1 และร้อยละ 42.1 ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบส�าหรับ 
ปี 2560 และ 2559 การลดลงของก�าไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิม่ขึน้ของการรบัรูผ้ลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 
และการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปและค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง (ที่ไม่ได้บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์)  
และพฒันาโครงการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น และเมื่อเทียบส�าหรับปี 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการ
เพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้จาก
โครงการใหม่ที่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในระหว่างปี 2561 รวมไป
ถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร เนื่องจากมีการบันทึก 
ค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างเป็นต้นทุนสินทรัพย์แล้ว แม้ว่าจะม ี
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต้นทุนขายก็ตาม

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  
กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรหลักจากการด�าเนินการ1 (Core Operating 
Profit) เท่ากับ 487.2 ล้านบาท 472.1 ล้านบาท และ 498.7  
ล้านบาท ตามล�าดบั โดยก�าไรหลกัจากการด�าเนนิการเป็นดชันสี�าคัญ
ที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการใช้เป็นดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการ 
ของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ควบคู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัย์
รวมเท่ากับ 4,962.6 ล้านบาท 8,269.8 ล้านบาท และ 11,892.7  
ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการที่เริ่มด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้วระหว่างปี 2561 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
และอยู ่ระหว่างการพัฒนาข้างต้น ทั้งนี้ ในปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุม่บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณร้อยละ 10.4 ร้อยละ 5.1 และ 
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ร้อยละ 4.7 ตามล�าดับ โดยในปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ  
มีสินทรัพย์ของโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และยังไม่ก่อให้เกิด 
รายได้เพิ่มขึ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สิน
รวม 3,665.8 ล้านบาท 4,848.2 ล้านบาท และ 8,034.6 ล้านบาท 
และมีส ่วนของผู ้ถือหุ ้น (ไม ่รวมส ่วนของผู ้ถือหุ ้นส ่วนน ้อย)  
รวม 1,241.6 ล้านบาท 3,307.8 ล้านบาท และ 3,533.5 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 2.95 เท่า  
1.47 เท่าและ 2.27 เท่าตามล�าดับ 

ส�าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 
กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 42.8  
ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 13.2 ตามล�าดับ 

2. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ส�าหรับปี 2559 2560 และ 2561

2.1 การวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงาน
รายได้
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่ม
บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 869.2 ล้านบาท 871.7 ล้าน

บาท และ 1,096.3 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยในปี 2560 เทยีบปี 2559 
นัน้กลุม่บรษิทัฯ มรีายได้รวมเพิม่ขึน้ โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการขาย
ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเล็กน้อย แม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจะลดลงก็ตาม และ
เมื่อเทียบรายได้ในปี 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจาก
การจ�าหน่ายไฟฟ้าเพิม่ขึน้ โดยมสีาเหตหุลกัจากการเร่ิมด�าเนนิงานเชงิ
พาณิชย์ของโครงการใหม่ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น 
จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฮิดะกะและโครงการโซเอ็น 
โครงการโซล่าร์รูฟท็อป 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ SNNP1 SNNP2 
DoHome และโครงการโซลาร์ อผศ. (WVO) ในประเทศไทยในช่วง 
ปี 2561 ทีผ่่านมา รวมถงึการเพิม่ขึน้ของอตัราค่าไฟฟ้าเฉลีย่ (รวมเงนิ
อุดหนุนส่วนเพิ่ม (Adder) 6.5 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ของโครงการ 
SPN ประมาณร้อยละ 0.8 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่จ�าหน่ายได้สุทธิของโครงการ SPN จะปรับตัวลดลง
ประมาณร้อยละ 3.3 ก็ตาม

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 876.7 ล้านบาท 877.1 ล้านบาท และ 
1,137.4 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยรายได้อื่นซึ่งได้แก่ ดอกเบี้ยรับ ค่า
ภาษีอากรน�าเข้าเครื่องจักร รายได้จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นต้น 
ในปี 2561 มีการบันทึกรายได้จากค่าบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์
บนหลังคา (EPC construction revenue) และค่าบริการ (Service 
income) จ�านวน 32.9 ล้านบาท 

โครงสร้างรายได้

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2559 2560 2561

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายได้ตามอัตราค่าไฟฟ้า (ค่าไฟฐาน  

บวก ค่า Ft) และอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ 1 285.6 32.6 283.8 32.4 292.5 25.7

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 

(Adder)
583.6 66.6 587.9 67.0 568.7 50.0

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าใน

ประเทศไทย
869.2 99.1 871.7 99.4 861.2 75.7

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศ

ญี่ปุ่น
- - - - 235.1 20.7

รวมรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 869.2 99.1 871.7 99.4 1,096.3 96.4

รายได้จากค่าบริการรับเหมาก่อสร้างโซ

ลาร์บนหลังคา (EPC revenue) และค่า

บริการ (Service income)

- - - - 32.9 2.9

รายได้อื่น 7.5 0.9 5.4 0.6 8.2 0.7

รายได้รวม 876.7 100.0 877.1 100.0 1,137.4 100.0

หมายเหตุ : 1  เปลี่ยนแปลงชื่อเรียกจากก�าไรจากการด�าเนินการหลังการปรับปรุง (Adjusted Operating Profit) มาเป็น ก�าไรหลักจาก 
การด�าเนินการ (Core Operating Profit) ในปี 2561

088 รายงานประจ�าปี 2561



รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย (1) รายได้ตามอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฐาน และค่า Ft และ (2) 
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และส�าหรับโครงการโซลาร์ อผศ.ประเทศไทย โครงการฮิดะกะและโครงการโซเอ็นใน
ประเทศญี่ปุ่น จะประกอบไปด้วย รายได้ตามอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ (FiT) 

โครงการ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้า
เสนอขายตามสัญญา

(หน่วย)

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ�าหน่าย
(เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

รอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2561

โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 

(SPN, WVO) ประเทศไทย  

(รวม 45 เมกะวัตต์)

(เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

89,783.9 90,448.2 88,065.3

โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 

(Hidaka & Zouen)  

ประเทศญี่ปุ่น  

(รวม 24 เมกะวัตต์)

(เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

- - 20,490.7

โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์บน

หลังคา Rooftop (SNNP1, 

SNNP2 & DoHome) 

ประเทศไทย  

(รวม 4.4 เมกะวัตต์)

(เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 

- - 3,062.5

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานเฉลี่ยโซลาร์ฟาร์ม1 

(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) - ประเทศไทย
3.18 3.14 3.22

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) -  

ประเทศญี่ปุ่น
- - 11.47

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานเฉลี่ยโซลาร์บนหลังคา  

(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) - ประเทศไทย
- - 2.85

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมเงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม (Adder) 6.5 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่ม
บริษัทฯ มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ�าหน่ายส�าหรับโครงการโซลาร์
ฟาร์มในประเทศไทยทั้งโครงการ SPN และ WVO รวมเท่ากับ 
89,783.9 เมกะวัตต์-ชั่วโมง 90,448.2 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และ 
88,065.3 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ตามล�าดับ และในปี 2561 มีปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่จ�าหน่ายจากการเร่ิมด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ ได้แก่
โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญีปุ่น่ และโครงการโซลาร์บนหลงัคา
ในประเทศไทย เท่ากับ 20,490.7 เมกะวัตต์-ชั่วโมงและ 3,062.5  
เมกะวัตต์-ชั่วโมงตามล�าดับ โดยเมื่อเทียบระหว่างปี 2560 และ 
ปี 2559 มีการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.74 เนื่องจากมีการขายไฟ
เพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบปี 2561 และปี 2560 กลุ่มบริษัทฯมีปริมาณ
ไฟฟ้าที่จ�าหน่ายเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากการเริ่มด�าเนินงานเชิง
พาณิชย์ของโครงการใหม่ในช่วงปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 อัตรา
ค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานเฉลี่ย (ไม่รวมเงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม (Adder) 
6.5 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) เท่ากับ 3.18 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง  
3.14 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง และ 3.22 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง  

ตามล�าดับ โดยการปรับตัวของอัตราพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานเฉลี่ย 
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับค่า Ft เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา
ต้นทุนขาย
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขาย เท่ากับ 169.0 ล้านบาท 167.6 ล้านบาท 
และ 341.9 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเมื่อเทียบระหว่างปี 2560 และ
ปี 2559 มีการปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 0.8  และเม่ือเทียบ 
ปี 2561 และปี 2560 กลุ่มบริษัทฯมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น โดยปรับตัว
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 104.0 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย อนัเป็นผลมาจากการเริม่ด�าเนนิงาน
เชิงพาณิชย์ของโครงการที่ใหม่ดังกล่าวข้างต้น ในช่วงปี 2561 ที่ผ่าน
มา และต้นทุนจากค่าบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์บนหลังคา (EPC 
Construction on Solar rooftop) ดังกล่าวข้างต้น 
 
ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลัก คือ (1)  
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย (2) ค่าด�าเนินการและบ�ารงุรกัษาโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ (3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าไฟฟ้า  
เงนิเดอืน/โบนสัพนกังาน ค่าเบีย้ประกนั และต้นทนุค่าบรกิารรบัเหมา
ก่อสร้างโครงการโซลาร์บนหลังคา)

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 089



ต้นทุนขาย

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2559 2560 2561

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 119.4 70.6 119.5 71.3 213.5 62.5

ค่าด�าเนินการและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์
38.0 22.5 38.2 22.8 58.3 17.1

อื่นๆ1 11.6 6.9 9.8 5.9 70.1 20.5

ต้นทุนขายรวม 169.0 100.0 167.6 100 341.9 100.0

หมายเหตุ : 1  อื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า เงินเดือน/โบนัสพนักงาน ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าที่ดินในโครงการที่ญี่ปุ่น และต้นทุนค่าบริการรับเหมา
ก่อสร้างโซลาร์บนหลังคา (EPC construction costs) จ�านวน 25.7 ล้านบาท

ก�าไรขั้นต้น
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 700.1 ล้านบาท 704.1 ล้านบาท และ  
787.3 ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 80.6 ร้อยละ 80.8 และร้อยละ 69.7 ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 
2560 กับปี 2559 ก�าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นและต้นทุน
การขายลดลง แม้ว่าอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย จะลดลงจาก 3.18 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น 3.14 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงก็ตาม และเมื่อ
เทียบปี 2561 และปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากเพ่ิมขึ้นของปริมาณขายไฟฟ้าของโครงการใหม่ที่เริ่ม
ด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมาและอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานเฉลี่ย (ไม่รวมเงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม (Adder) 6.5 บาท/ 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้นจาก 3.14 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น 3.22 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ต้นทุนขาย

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2559 2560 2561

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 869.2 100.0 871.7 100 1,129.2 100.0

ต้นทุนขาย 169.0 19.4 167.6 19.2 341.9 30.3

ก�าไรขั้นต้น 700.1 80.6 704.1 80.8 787.3 69.7

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 114.2 ล้านบาท 219.9 ล้านบาท 
และ 166.8 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเมื่อเทียบปี 2560 กับ 2559 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนื่องจาก (1) การว่าจ้างผู้บริหารและพนักงานเพิ่มขึ้น
เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิทัง้ในและต่างประเทศ และ (2) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการศกึษาความเป็นไปได้และการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น (3) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้คิดเป็นต้นทุนสินทรัพย์ 
(uncapitalized construction cost) เช่น ค่าเช่าที่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น และ (4) การรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริง (unrealized foreign exchange loss) (ซึ่งมีการรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวในค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับงวดปี 2560) และตั้งแต่ปี 
2561 เป็นต้นไปบรษิทัได้มีการบนัทกึค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างการก่อสร้างดงักล่าวเป็นต้นทนุสนิทรพัย์แล้ว และการลดลงของการรบัรู้ผลขาดทนุ
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized foreign exchange loss) ท�าให้เมื่อเทียบกับปี 2560 มีค่าใช้จ่ายลดลง แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารทั่วไปเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเริ่มด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการใหม่ และการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในปี 2561 รวมถึงการ
บันทึกค่าใช้จ่ายเผื่อการด้อยค่าที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized impairment provison) ในปี 2561 เท่ากับ 13.2 ล้านบาท 

090 รายงานประจ�าปี 2561



ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

ผลขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 19.0 72.8 0.6

ค่าเช่าที่ดินระหว่างก่อสร้างโครงการ 7.1 31.5 0.0

ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป1 88.1 115.6 166.3

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 114.2 219.9 166.8

หมายเหตุ : 1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายเผื่อการด้อยค่าที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized impairment provison) ในปี 2561 
เท่ากับ 13.2 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 146.1 ล้านบาท 146.9 และ  
148.2 ล้านบาทตามล�าดับ โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบไปด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว) และต้นทุนทางการ
เงินจากการเข้าท�าธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (ซ่ึงเป็นการ swap อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ที่เพิ่มขึ้น (ทั้งในปี 2560 และ 2561) มีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่น
เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

งบการเงินรวม
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

มูลค่า 
(ล้านบาท)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 109.5 112.8 116.7

ต้นทุนทางการเงินจากการเข้าท�าธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap (IRS))
36.6 34.1 31.5

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 146.1 146.9 148.2

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท)
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) เท่ากับ  448.6 
ล้านบาท 339.8 ล้านบาท และ 482.0 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 51.2 ร้อยละ 38.7 และร้อยละ 42.4 ตามล�าดับ  
เมือ่เปรยีบเทยีบส�าหรบัปี 2560 และ 2559 การลดลงของก�าไรสทุธมิสีาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของการรบัรูผ้ลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ และการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบรหิารทัว่ไปและค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้าง (ทีไ่ม่ได้บนัทกึเป็นต้นทนุสนิทรพัย์) 
และพัฒนาโครงการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าจะมีการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการขายลดลงก็ตาม 
และเมื่อเปรียบเทียบปี 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯมีการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิมีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ที่เริ่มด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์ในระหว่างปี 2561 รวมไปถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต้นทุนขายก็ตาม

ก�าไรหลักจากการด�าเนินการ (Core Operating Profit)
ก�าไรหลักจากการด�าเนินการ (Core Operating Profit) (เดิมเรียกว่าก�าไรจากการด�าเนินการหลังการปรับปรุง (Adjusted Operating Profit)) 
เป็นดชันทีีฝ่่ายจดัการและคณะกรรมการใช้เป็นดชันชีีว้ดัผลการด�าเนนิการของกลุม่บรษิทัฯ และใช้เป็นปัจจยัในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล
ควบคู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยในการพิจารณา Core Operating Profit นั้น ได้ค�านวณจากการปรับปรุงก�าไรสุทธิ (ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) ดังต่อไปนี้
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Core Operating Profit
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

ก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 448.6 339.8 482.0

บวกกลับ ผลขาดทุน (หักผลก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่

เกิดขึ้น 
19.0 72.8 0.6

บวกกลับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ

ก่อสร้างโครงการที่ไม่ได้คิดเป็นต้นทุนสินทรัพย์ (หลังหักส่วนของ

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 

19.6 51.5 0.0

บวกกลับ ค่าใช้จ่าย(หัก รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (0.05) 8.0 (0.19)

บวกกลับ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ - - 3.2

บวกกลับ ค่าเผื่อการด้อยค่า ที่ยังไม่เกิดขึ้น - - 13.2

ก�าไรหลักจากการด�าเนินการ 487.2 472.1 498.7

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรหลักจากการด�าเนินการ (Core Operating Profit) เท่ากับ 
487.2 ล้านบาท 472.1 ล้านบาท และ 498.7 ล้านบาทตามล�าดับ  คิดเป็นอัตราก�าไรหลักจากการด�าเนินการ ร้อยละ 55.6 ร้อยละ 53.8 และ
ร้อยละ 43.8 ตามล�าดับ เมื่อเเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 การปรับตัวลดลงเล็กน้อย มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทั่วไป และส�าหรับปี 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯมีการเพิ่มขึ้นของก�าไรหลักจากการด�าเนินการ มีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้จาก
โครงการใหม่ที่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในระหว่างปี 2561

3. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และ เครื่องจักร อุปกรณ์และไหล่ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่ารายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็น ร้อยละ 74.3 ร้อยละ 65.6 และร้อยละ 70.2 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวม ตามล�าดับ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุม่บริษทัฯ มสีนิทรัพย์รวมเท่ากบั 4,962.6 ล้านบาท 8,269.8  ล้านบาท และ 11,892.7 ล้านบาท
ตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนการพัฒนาในโครงการต่างๆ ทั้งโครงการที่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วระหว่างปี 2561 โครงการ
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการพัฒนาข้างต้น

สินทรัพย์

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2559 2560 2561

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 367.4  7.4 1,603.4  19.4 1,125.1 9.5

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น - - - - 438.9 3.7

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 156.8  3.2 151.4  1.8 408.8 3.4

รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกช�าระ - - - - 32.0 0.3

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 61.5  1.2 45.7  0.6 10.1 0.1

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 585.6  11.8 1,800.5  21.8 2,014.9 16.9

092 รายงานประจ�าปี 2561



สินทรัพย์

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2559 2560 2561

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว - - - - 96.7 0.8

ลูกหนี้กรมสรรพากร 155.8 3.1 246.4 3.0 68.6 0.6

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - -

เงินลงทุนระยะยาว - - - - 17.1 0.1

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,685.0  74.3 5,427.2  65.6 8,352.1 70.2

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 536.0  10.8 654.2 7.9 950.6 8.0

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - - 141.0 1.7 136.0 1.1

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.1 0.0 0.3 0.0 256.1 2.2

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,377.0 88.2 6,469.4 78.2 9,877.8 83.1

รวมสินทรัพย์ 4,962.6 100.0 8,269.8 100.0 11,892.7 100.0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 367.4 ล้านบาท 1,603.4 ล้านบาท 
และ 1,125.1 ล้านบาทตามล�าดับ โดยการลดลง ณ สิ้นปี 2561 เทียบกับปี 2560 ใช้เงินในการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
พัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากที่มีการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในช่วงไตรมาส 3 
ปี 2560 ที่ผ่านมา

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 3,685.0 ล้านบาท 5,427.2 ล้านบาท และ 
8,352.1 ล้านบาทตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งโครงการท่ีเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และ
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น เท่ากับ 536.0 ล้านบาท  654.2 ล้านบาท และ 950.6 
ล้านบาทตามล�าดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการบันทึก (1) ระบบสื่อสารและจ�าหน่ายไฟฟ้าภายนอก และ (2) ระบบสื่อสารและจ�าหน่ายไฟฟ้า
ภายนอกและค่าสิทธิระหว่างก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น มองโกเลียและเวียดนาม

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,665.8 ล้านบาท 4,848.2 ล้านบาท และ 8,034.6 ล้านบาทตาม
ล�าดับ เมื่อเทียบปี 2560 กับปี 2559 การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นเพื่อลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าบริษัทฯ มีการคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (จ�านวนประมาณ 715 ล้านบาท) ด้วยเงิน
ที่ได้จากการระดมทุนเสนอขาย IPO แล้วในไตรมาส 3 ปี 2560 ไปแล้วก็ตาม และส�าหรับปี 2561 เทียบกับปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่ม
ขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ 
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หนี้สิน

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2559 2560 2561

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 33.0 0.9 256.7 5.3 503.8 6.3

เงินประกันผลงานการก่อสร้าง 3.5 0.1 4.0 0.1 5.3 0.1

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ค่าหุ้นค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย - - - - 117.5 1.5

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี
1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี
362.4 9.9 510.3 10.5 508.6 6.3

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10.5 0.3 11.4 0.2 11.7 0.1

รวมหนี้สินหมุนเวียน 411.3 11.2 782.5 16.1 1,146.9 14.3

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 

จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง

ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
3,250.8 88.7 4,061.7 83.8 6,868.2 85.5

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3.7 0.1 4.0 0.1 19.5 0.2

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,254.5 88.8 4,065.6 83.9 6,887.7 85.7

รวมหนี้สิน 3,665.8 100.0 4,848.2 100.0 8,034.6 100.0

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 3,613.2 ล้านบาท 4,572.0 ล้านบาท และ 7,376.8  
ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 98.6 ร้อยละ 94.3 และร้อยละ 91.8 ของหนี้สินรวมตามล�าดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบปี 2561 
และปี 2560 การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการลงทุน
ในโครงการต่างๆ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯมีเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการคืนเงินกู้ระยะยาวของโครงการ SPN แล้วก็ตาม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,296.8 ล้านบาท 3,421.7 ล้านบาท และ 3,858.1  
ล้านบาทตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้นในปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากทั้งผลก�าไรจากการด�าเนินการของเสริมสร้าง โซล่าร์ (SPN) และการบันทึก
มูลค่าที่ได้รับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายกับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มาในงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2560  และการเพิ่มขึ้นในปี 2561 
มีสาเหตุหลักมาจากผลก�าไรจากการด�าเนินการในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกช�าระแล้ว 690.9 53.3 922.0 26.9 922.0 23.9

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - - 1,511.2 44.2 1,511.2 39.2

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต ้

การควบคุมเดียวกัน
33.1 2.6 33.1 1.0 33.1 0.9

ก�าไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย - - 40.7 1.2 64.8 1.7

ยังไม่ได้จัดสรร 515.9 39.8 815.0 23.8 1,084.1 28.1

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1.8 0.1 (14.2) (0.4) (81.6) (2.1)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,241.6 95.7 3,307.8 96.7 3,533.5 91.6

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย
55.2 4.3 113.8 3.3 324.6 8.4

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,296.8 100.0 3,421.7 100.0 3,858.1 100.0

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2559 2560 2561

มูลค่า 
(ล้านบาท)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
711.4 608.2 853.1

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน (48.0) (38.8) (38.1)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 663.5 568.4 889.3

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,281.8) (1,889.5) (3,518.2)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 666.0 2,559.5 2,381.6

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.7) (2.3) (38.8)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 47.0 1,236.0 (286.1)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 320.4 367.4 1,411.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 367.4 1,603.4 1,125.1

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 095



กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 663.5 ล้านบาท 
568.4 ล้านบาท และ 889.3 ล้านบาทตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 พบว่าการลดลงมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงของก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานในระดับที่ลดลงจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
ในการบริหารท่ัวไปและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง (ที่ไม่ได้บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในประเทศญี่ปุ่น และเมื่อเปรียบเทียบปี 2561 กับ 2560 พบว่ามีการเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทฯมีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานในระดับที่เพิ่มขึ้นจากการเริ่มด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการใหม่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 1,281.8  
ล้านบาท 1,889.5 ล้านบาท และ 3,518.2 ล้านบาทตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนที่เพิ่มขึ้นสะท้อนการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น มองโกเลียและเวียดนาม 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 666.0 ล้านบาท 
2,559.5 ล้านบาท และ 2,381.6 ล้านบาทตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้นทั้งในปี 2560 และ 2561 ดังกล่าวสะท้อนการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่นเพื่อการก่อสร้างและพัฒนาโครงการต่างๆ

4. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2559 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.4 2.3 1.8

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.7 63.6 94.4

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 40.8 49.9 176.5

หมายเหตุ : 1  ค�านวณโดยสูตร 360 / (ขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)  

เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 1.4 เท่าเป็น 2.3 เท่า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น 
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าของเงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 และ 
เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 และ 2560 พบว่าบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 2.3 เท่าเป็น 1.8 เนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและ 
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จากการเริ่มด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการใหม่ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราส่วนความสามารถ
ในการท�าก�าไร

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2559 2560 2561

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 80.6 80.8 69.7

อัตราก�าไรอื่น (ร้อยละ) 0.9 0.6 0.7

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 51.0 38.1 42.1

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 42.8 14.2 13.2
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เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอัตราก�าไรสุทธิลดลง อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้นท่ีมกีารลดลงอย่างมนียัส�าคญันอกจากจะสะท้อนก�าไรสทุธทิีล่ดลงของปี 2560 แล้ว กย็งัสะท้อนส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ภายหลงัการเสนอ
ขาย IPO ในระหว่างปี 2560 อีกด้วย และเมื่อเปรียบเทียบปี 2561 กับปี 2560 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลง และอัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น  
อันเนื่องมาจากบริษัทมีการเริ่มด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการใหม่ที่มีสัดส่วนอัตราก�าไรขั้นต้นต�่ากว่าเข้ามา ในขณะที่บริษัทมีก�าไรสุทธิ 
ที่เพิ่มสูงขึ้นซ่ึงสะท้อนกับค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีลดต�่าลง โดยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้มีการบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์แล้วในปี 2561  
เป็นต้นไป

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงาน

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2559 2560 2561

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 10.4 5.1 4.7

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 17.0 10.0 10.0

เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรท่ีลดลง มีสาเหตุจากทั้งก�าไรสุทธิที่ลดลง 
และการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยที่โครงการดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (เนื่องจากยังไม่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์) และเมื่อเปรียบเทียบปี 2561 กับปี 2560 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ลดลง 
เล็กน้อย โดยยังมีบางโครงการได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วแต่ยังมีผลด�าเนินการยังไม่เต็มปี 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2559 2560 2561

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.8 1.4 2.1

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 2.5 2.0 2.4

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) N/A N/A 39.2

เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น
อันเป็นผลจากทั้งผลก�าไรสุทธิของปี 2560 และการเสนอขาย IPO ในไตรมาส 3 ปี 2560 แม้ว่าบริษัทจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการเบิกเงินกู้ยืม
ระยะยาวเพ่ือลงทุนในโครงการต่างๆเพ่ิมขึ้นก็ตาม และกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายทาง 
การเงินที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ส�าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และเมื่อเปรียบเทียบปี 2561 กับปี 2560 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับ 1.4 เท่า และ 2.1 เท่า ตามล�าดับ และมีอัตราหนี้สินต่อ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ อยู่ในระดับ 0.14 เท่าและ 0.33 เท่า ตามล�าดับ  บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการเบกิเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ เพือ่ลงทนุในโครงการต่างๆ ส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯมีอัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีก�าไรจากการ
ด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจากการเริ่มด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการใหม่ในช่วงปี 2561  
ที่ผ่านมา

โดย ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ โดยสัญญา
เงินกู้ของบริษัทพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เช่น การคงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับไม่เกิน  
2.0 เท่า  ซึ่งบริษัทสามารถด�ารงสัดส่วนทางการเงินได้ตามเงื่อนไขสัญญา

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 097



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)                  
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และ                 
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ              
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น  
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 และขอ้ 6 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ส าหรับการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิส่วนไดเ้สีย                        
โดยบริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินส าหรับงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
 

2 

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

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ  
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

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

ขา้พเจา้ไดค้วบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการระหวา่ง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อใหไ้ดรั้บเอกสารการตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการตรวจสอบ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือและการจ่ายช าระเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า  

 การตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีส าหรับรายการท่ีเพิ่มข้ึนระหวา่งปีโดยการสุ่มตวัอยา่งทดสอบ 

 การทดสอบการค านวณและการบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืเป็นตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง  

 การสอบทานการบนัทึกตน้ทุนโครงการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว 

098 รายงานประจ�าปี 2561



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)                  
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และ                 
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ              
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น  
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 และขอ้ 6 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ส าหรับการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิส่วนไดเ้สีย                        
โดยบริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินส าหรับงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ  
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

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

ขา้พเจา้ไดค้วบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการระหวา่ง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อใหไ้ดรั้บเอกสารการตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการตรวจสอบ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือและการจ่ายช าระเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า  

 การตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีส าหรับรายการท่ีเพิ่มข้ึนระหวา่งปีโดยการสุ่มตวัอยา่งทดสอบ 

 การทดสอบการค านวณและการบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืเป็นตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง  

 การสอบทานการบนัทึกตน้ทุนโครงการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว 

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 099
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง               
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน    
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด              
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า          
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

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

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 

100 รายงานประจ�าปี 2561
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง               
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน    
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด              
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า          
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

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

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 101
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

สิริกร  เพลินพิศศิริ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ์ 2562 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

102 รายงานประจ�าปี 2561
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ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

สิริกร  เพลินพิศศิริ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ์ 2562 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 103



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 15 503,820,045           256,695,653         32,958,717           35,472,200         27,162,191            20,147,196           
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 5,318,625               4,036,238             3,474,163             -                          -                             -                            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                              -                            116,838                106,095,175       147,579,940          103,330,650         
ค่าหุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย 117,503,651           -                            -                            -                          -                             -                            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึง
  ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 -                              70,241                  1,803,079             -                          -                             -                            
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 16 508,586,738           510,313,401         362,414,467         -                          -                             22,666,938           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,671,614             11,410,460           10,518,621           1,155,000           1,820,000              1,100,206             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,146,900,673        782,525,993         411,285,885         142,722,375       176,562,131          147,244,990         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - 
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 -                              -                            65,116                  -                          -                             -                            
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 6,868,208,595        4,061,676,194      3,250,790,305      780,644,759       -                             415,854,299         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,473,034             3,972,501             3,692,653             909,645              479,273                 482,809                
ผลขาดทนุท่ีเกินกวา่เงินลงทนุซ่ึงบนัทึกโดย
   วิธีส่วนไดส่้วนเสียของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                              -                            -                            235,937,247       281,607,027          69,326,407           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,887,681,629        4,065,648,695      3,254,548,074      1,017,491,651    282,086,300          485,663,515         
รวมหนีสิ้น 8,034,582,302        4,848,174,688      3,665,833,959      1,160,214,026    458,648,431          632,908,505         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8, 28 1,125,129,942        1,411,243,320      151,881,862         356,811,446       699,493,729          95,893,263           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 8 438,921,606           192,148,926         215,474,655         235,070,746       -                             -                            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 408,800,346           151,364,248         156,766,163         134,597,000       93,263,224            29,595,798           
รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 10 32,011,994             -                            -                            -                          -                             -                            
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                              -                            -                            108,362,682       302,997,448          7,142,875             
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
  - ส่วนท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 -                              -                            -                            -                          -                             24,182,277           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,081,387             45,729,526           61,496,416           -                          -                             -                            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,014,945,275        1,800,486,020      585,619,096         834,841,874       1,095,754,401       156,814,213         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 11 96,733,344             -                            -                            10,027                -                             -                            
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 68,634,350             246,377,717         155,781,264         767,922              2,205,487              -                            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 -                              -                            -                            2,095,078,346    1,162,004,200       502,885,226         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12 -                              -                            -                            1,761,821,861    1,505,228,615       1,213,835,918      
เงินลงทนุระยะยาว 17,078,655             -                            -                            -                          -                             -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 8,352,084,134        5,427,213,145      3,684,952,730      1,003,982           1,123,961              826,617                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 950,633,439           654,207,263         535,996,888         49,352                65,780                   69,322                  
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 135,996,431           141,002,759         -                            -                          -                             -                            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 481,552                  292,862                212,500                181,929              95,854                   96,562                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 256,141,250           263,605                80,986                  -                          -                             -                            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,877,783,155        6,469,357,351      4,377,024,368      3,858,913,419    2,670,723,897       1,717,713,645      
รวมสินทรัพย์ 11,892,728,430      8,269,843,371      4,962,643,464      4,693,755,293    3,766,478,298       1,874,527,858      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

104 รายงานประจ�าปี 2561



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 15 503,820,045           256,695,653         32,958,717           35,472,200         27,162,191            20,147,196           
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 5,318,625               4,036,238             3,474,163             -                          -                             -                            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                              -                            116,838                106,095,175       147,579,940          103,330,650         
ค่าหุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย 117,503,651           -                            -                            -                          -                             -                            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึง
  ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 -                              70,241                  1,803,079             -                          -                             -                            
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 16 508,586,738           510,313,401         362,414,467         -                          -                             22,666,938           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,671,614             11,410,460           10,518,621           1,155,000           1,820,000              1,100,206             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,146,900,673        782,525,993         411,285,885         142,722,375       176,562,131          147,244,990         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - 
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 -                              -                            65,116                  -                          -                             -                            
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 6,868,208,595        4,061,676,194      3,250,790,305      780,644,759       -                             415,854,299         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,473,034             3,972,501             3,692,653             909,645              479,273                 482,809                
ผลขาดทนุท่ีเกินกวา่เงินลงทนุซ่ึงบนัทึกโดย
   วิธีส่วนไดส่้วนเสียของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                              -                            -                            235,937,247       281,607,027          69,326,407           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,887,681,629        4,065,648,695      3,254,548,074      1,017,491,651    282,086,300          485,663,515         
รวมหนีสิ้น 8,034,582,302        4,848,174,688      3,665,833,959      1,160,214,026    458,648,431          632,908,505         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 105



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561  2560 2561  2560
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 527,649,956        283,789,176        -                            -                          
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 568,662,965        587,913,040        -                            -                          
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 32,711,994          -                          -                            -                          
รายไดค้า่บริการ 7 159,000               -                          29,000,000            36,000,000          
รายไดอ่ื้น 7 8,199,828            5,407,731            48,403,201            51,560,216          
รวมรายได้ 1,137,383,743     877,109,947        77,403,201            87,560,216          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขาย 20 316,180,844        167,609,265        -                            -                          
ตน้ทุนก่อสร้าง 20 25,688,454          -                          -                            -                          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 20 166,832,431        219,900,694        58,589,280            41,446,538          
รวมค่าใช้จ่าย 508,701,729        387,509,959        58,589,280            41,446,538          
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 628,682,014        489,599,988        18,813,921            46,113,678          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.2 -                          -                          483,118,981          345,870,019        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 628,682,014        489,599,988        501,932,902          391,983,697        
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 7 (148,157,122)       (146,879,628)       (19,992,367)           (44,182,058)         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 480,524,892        342,720,360        481,940,535          347,801,639        
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 (1,732,434)           (8,114,514)           86,075                   (7,969,269)           
ก าไรส าหรับปี 478,792,458        334,605,846        482,026,610          339,832,370        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (43,848,547)         (17,631,172)         (67,455,967)           (16,156,254)         
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          199,720               -                            199,720               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (43,848,547)         (17,431,452)         (67,455,967)           (15,956,534)         

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

การแบ่งปันก าไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 482,026,610        339,832,370        482,026,610          339,832,370        
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,234,152)           (5,226,524)           -                            -                          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
   หุ้นสามญั 922,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 922,000,000           922,000,000         691,625,000         922,000,000       922,000,000          691,625,000         
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      (2561 และ 2560: หุ้นสามญั 922,000,000 หุ้น 
         มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 922,000,000           922,000,000         -                            922,000,000       922,000,000          -                            
      (2559: หุ้นสามญั 10,000 หุ้น เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 -                              -                            250,000                -                          -                             250,000                
      หุ้นสามญั 6,906,250 หุ้น เรียกช าระแลว้ร้อยละ 100) -                              -                            690,625,000         -                          -                             690,625,000         
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 922,000,000           922,000,000         690,875,000         922,000,000       922,000,000          690,875,000         
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,511,209,678        1,511,209,678      -                            1,511,209,678    1,511,209,678       -                            
   ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 33,098,414             33,098,414           33,098,414           33,098,414         33,098,414            33,098,414           
   ก าไรสะสม 
      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 64,814,985             40,713,654           -                            64,814,985         40,713,654            -                            
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,084,056,548        814,990,512         515,871,796         1,084,056,548    814,990,512          515,871,796         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (81,638,358)            (14,182,391)          1,774,143             (81,638,358)        (14,182,391)           1,774,143             
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,533,541,267        3,307,829,867      1,241,619,353      3,533,541,267    3,307,829,867       1,241,619,353      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 324,604,861           113,838,816         55,190,152           -                          -                             -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,858,146,128        3,421,668,683      1,296,809,505      3,533,541,267    3,307,829,867       1,241,619,353      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,892,728,430      8,269,843,371      4,962,643,464      4,693,755,293    3,766,478,298       1,874,527,858      

-                              -                            -                            -                          -                             -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

106 รายงานประจ�าปี 2561



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561  2560 2561  2560
(ปรับปรุงใหม)่

รายได้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 527,649,956        283,789,176        -                            -                          
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 568,662,965        587,913,040        -                            -                          
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 32,711,994          -                          -                            -                          
รายไดค้า่บริการ 7 159,000               -                          29,000,000            36,000,000          
รายไดอ่ื้น 7 8,199,828            5,407,731            48,403,201            51,560,216          
รวมรายได้ 1,137,383,743     877,109,947        77,403,201            87,560,216          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขาย 20 316,180,844        167,609,265        -                            -                          
ตน้ทุนก่อสร้าง 20 25,688,454          -                          -                            -                          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 20 166,832,431        219,900,694        58,589,280            41,446,538          
รวมค่าใช้จ่าย 508,701,729        387,509,959        58,589,280            41,446,538          
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 628,682,014        489,599,988        18,813,921            46,113,678          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.2 -                          -                          483,118,981          345,870,019        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 628,682,014        489,599,988        501,932,902          391,983,697        
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 7 (148,157,122)       (146,879,628)       (19,992,367)           (44,182,058)         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 480,524,892        342,720,360        481,940,535          347,801,639        
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 (1,732,434)           (8,114,514)           86,075                   (7,969,269)           
ก าไรส าหรับปี 478,792,458        334,605,846        482,026,610          339,832,370        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (43,848,547)         (17,631,172)         (67,455,967)           (16,156,254)         
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          199,720               -                            199,720               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (43,848,547)         (17,431,452)         (67,455,967)           (15,956,534)         

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

การแบ่งปันก าไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 482,026,610        339,832,370        482,026,610          339,832,370        
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,234,152)           (5,226,524)           -                            -                          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 107



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561  2560 2561  2560
(ปรับปรุงใหม)่

การแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 414,570,643        323,875,836        414,570,643          323,875,836        
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,373,268          (6,701,442)           -                            -                          

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

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 23
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.52                     0.45                     0.52                       0.45                     
   จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 922,000,000        753,555,702        922,000,000          753,555,702        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

108 รายงานประจ�าปี 2561
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
(จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 480,524,892          342,720,360          481,940,535          347,801,639                
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 213,510,147          119,549,548          207,764                 192,251                       
   ผลขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 943,445                 451,745                 430,450                 410,635                       
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (483,118,971)         (345,870,019)               
   ขาดทุนจากอตัราแลกแปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 15,803,783            1,028,917              -                            -                                  
   ดอกเบ้ียรับ (5,882,279)             (2,477,272)             (47,903,519)           (51,343,701)                 
   คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 148,157,122          146,879,628          19,992,368            44,182,058                  
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 853,057,110          608,152,926          (28,451,373)           (4,627,137)                   
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (256,095,563)         6,144,800              3,391,606              (12,670,591)                 
   รายไดค้า่ก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ (32,011,994)           -                            -                            -                                  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,648,139            15,096,708            -                            -                                  
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 176,640,775          (90,596,453)           1,437,565              (2,205,487)                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (250,871,317)         (132,688)                -                            -                                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 245,856,230          29,563,257            6,716,862              1,910,899                    
   คา่หุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย 117,503,651          -                            -                            -                                  
   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 1,282,387              562,075                 -                            -                                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 261,153                 891,839                 (665,000)                719,796                       
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (118,940)                (371,617)                -                            -                                  
   เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 891,151,631          569,310,847          (17,570,340)           (16,872,520)                 
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,838,702)             (936,296)                (1,181,056)             (729,464)                      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 889,312,929          568,374,551          (18,751,396)           (17,601,984)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
(จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 480,524,892          342,720,360          481,940,535          347,801,639                
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 213,510,147          119,549,548          207,764                 192,251                       
   ผลขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 943,445                 451,745                 430,450                 410,635                       
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (483,118,971)         (345,870,019)               
   ขาดทุนจากอตัราแลกแปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 15,803,783            1,028,917              -                            -                                  
   ดอกเบ้ียรับ (5,882,279)             (2,477,272)             (47,903,519)           (51,343,701)                 
   คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 148,157,122          146,879,628          19,992,368            44,182,058                  
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 853,057,110          608,152,926          (28,451,373)           (4,627,137)                   
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (256,095,563)         6,144,800              3,391,606              (12,670,591)                 
   รายไดค้า่ก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ (32,011,994)           -                            -                            -                                  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,648,139            15,096,708            -                            -                                  
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 176,640,775          (90,596,453)           1,437,565              (2,205,487)                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (250,871,317)         (132,688)                -                            -                                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 245,856,230          29,563,257            6,716,862              1,910,899                    
   คา่หุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย 117,503,651          -                            -                            -                                  
   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 1,282,387              562,075                 -                            -                                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 261,153                 891,839                 (665,000)                719,796                       
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (118,940)                (371,617)                -                            -                                  
   เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 891,151,631          569,310,847          (17,570,340)           (16,872,520)                 
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,838,702)             (936,296)                (1,181,056)             (729,464)                      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 889,312,929          568,374,551          (18,751,396)           (17,601,984)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 111



1 

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทจ ากัด            

ตามกฎหมายไทยเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย  โดยมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัเป็นกลุ่มบุคคลในตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดยถือหุ้นทั้งโดยตรงในนามบุคคลและถือ
หุ้นผ่านบริษทั (ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดงักล่าว) ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน                
การใหค้  าปรึกษาและใหบ้ริการส าหรับกิจการพลงังานกบับริษทัในเครือ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

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

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบญัชี             

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี                        
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
(จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น (246,772,680)         23,325,729            (235,070,746)         -                                  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว (96,733,343)           -                            (10,027)                  -                                  
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            194,634,766          (295,854,573)               
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            (933,074,146)         (634,936,697)               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (226,599,946)         (109,529,850)               
เงินลงทุนระยะยาว (17,078,655)           -                            -                            -                                  
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            339,999,924          359,999,921                
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,067,917,504)      (1,815,441,682)      (71,357)                  (473,854)                      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (300,649,430)         (145,835,458)         -                            (12,200)                        
เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 14,676,029            144,903,000          -                            -                                  
คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ -                            (141,002,759)         -                            -                                  
ดอกเบ้ียรับ 5,882,279              2,477,272              4,359,115              1,076,330                    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 190,392,777          65,350,106            -                            -                                  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (3,518,200,527)      (1,866,223,792)      (855,832,417)         (679,730,923)               
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            (116,838)                (41,484,765)           44,249,290                  
เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (70,241)                  (1,797,954)             -                            -                                  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 3,479,166,702       2,174,662,124       800,000,000          270,000,000                
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (542,148,927)         (1,059,441,250)      -                            (715,000,000)               
รับช าระคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทุน -                            1,774,637,500       -                            1,774,637,500             
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น -                            (40,354,218)           -                            (40,354,218)                 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (188,859,243)         -                            (188,859,243)         -                                  
จ่ายดอกเบ้ียและคา่ธรรมเนียมธนาคาร (366,497,270)         (288,091,538)         (37,754,462)           (32,599,199)                 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 2,381,591,021       2,559,497,826       531,901,530          1,300,933,373             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (38,816,801)           (2,287,127)             -                            -                                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ (286,113,378)         1,259,361,458       (342,682,283)         603,600,466                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,411,243,320       151,881,862          699,493,729          95,893,263                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,125,129,942       1,411,243,320       356,811,446          699,493,729                

-                            -                            -                            -                                  
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแทน 651,552                 394,263                 -                            -                                  
   โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ 55,135,634            50,039,106            -                            -                                  
   เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 22,217,559            193,011,123          -                            -                                  
   เงินทดรองจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย 107,048,142          -                            -                            -                                  
   คา่หุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย 117,503,651          -                            -                            -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

112 รายงานประจ�าปี 2561
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทจ ากัด            

ตามกฎหมายไทยเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย  โดยมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัเป็นกลุ่มบุคคลในตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดยถือหุ้นทั้งโดยตรงในนามบุคคลและถือ
หุ้นผ่านบริษทั (ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดงักล่าว) ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน                
การใหค้  าปรึกษาและใหบ้ริการส าหรับกิจการพลงังานกบับริษทัในเครือ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

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

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบญัชี             

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี                        
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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(ก) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

(ข) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

(ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

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

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก   
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

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

2.2.1 การลงทุนเพิม่ของบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
บริษทั จ านวนเงินท่ีลงทุน 

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

2.2.2 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทั Access C Management Limited ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุน                   
จดทะเบียนจากเดิม 450,000 หุน้ เป็น 650,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ                   
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้ในวนัท่ี 15 และ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

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

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กลุ่มบริษทัย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนและให้ค  าปรึกษา ไทย 100.0 100.0 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั ลงทุนและให้ค  าปรึกษา ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั   ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั                           ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
กลุ่มบริษทัย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและให้ค  าปรึกษา ฮ่องกง 100.0 100.0 
บริษทั Surge Energy Corporation Limited  ลงทุนและให้ค  าปรึกษา ฮ่องกง 100.0 100.0 
บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและให้ค  าปรึกษา ฮ่องกง 100.0 100.0 
บริษทั Sermsang Sustainable Singapore 

Private Limited 
ลงทุนและให้ค  าปรึกษา สิงคโปร์ 100.0 100.0 

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

High Technology JSC. 
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เวียดนาม 80.0 - 

114 รายงานประจ�าปี 2561
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(ก) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

(ข) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

(ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

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

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก   
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

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

2.2.1 การลงทุนเพิ่มของบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
บริษทั จ านวนเงินท่ีลงทุน 

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

2.2.2 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทั Access C Management Limited ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุน                   
จดทะเบียนจากเดิม 450,000 หุน้ เป็น 650,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ                   
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้ในวนัท่ี 15 และ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

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

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กลุ่มบริษทัย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนและให้ค  าปรึกษา ไทย 100.0 100.0 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั ลงทุนและให้ค  าปรึกษา ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั   ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั                           ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 
กลุ่มบริษทัย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและให้ค  าปรึกษา ฮ่องกง 100.0 100.0 
บริษทั Surge Energy Corporation Limited  ลงทุนและให้ค  าปรึกษา ฮ่องกง 100.0 100.0 
บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและให้ค  าปรึกษา ฮ่องกง 100.0 100.0 
บริษทั Sermsang Sustainable Singapore 

Private Limited 
ลงทุนและให้ค  าปรึกษา สิงคโปร์ 100.0 100.0 

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

High Technology JSC. 
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เวียดนาม 80.0 - 

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 115
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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2.2.3 การซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 

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

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

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

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

116 รายงานประจ�าปี 2561
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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2.2.3 การซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 

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

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

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

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 117
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้ารับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุผลว่าบริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ี
ก าหนดไว ้ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้นและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุน
ได ้เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ะรับรู้เป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัค่าใชจ่้ายรายการใดจะรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนอยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยรับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บชดเชย  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไดร้วมเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนเน่ืองจากมี
เง่ือนไขตอ้งปฏิบติัตามสัญญาและเม่ือไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาแลว้ เงินอุดหนุนดงักล่าวแสดงหกัจาก
มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง และจะรับรู้เงินอุดหนุนในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพยใ์นรูปของค่าเส่ือมราคาท่ีลดลง 
รายได้ค่าบริการ 
รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกรายได้จากสัญญาก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ 
อตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จค านวณโดยการส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าจริงกบังาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ 
รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “ รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ ”                
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนสัญญาท่ีมีการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้มากกว่ามูลค่างานจะแสดงไวเ้ป็น 
“รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง 
เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

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

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

118 รายงานประจ�าปี 2561
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้ารับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุผลว่าบริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ี
ก าหนดไว ้ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้นและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุน
ได ้เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ะรับรู้เป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัค่าใชจ่้ายรายการใดจะรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนอยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยรับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บชดเชย  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไดร้วมเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนเน่ืองจากมี
เง่ือนไขตอ้งปฏิบติัตามสัญญาและเม่ือไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาแลว้ เงินอุดหนุนดงักล่าวแสดงหกัจาก
มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง และจะรับรู้เงินอุดหนุนในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพยใ์นรูปของค่าเส่ือมราคาท่ีลดลง 
รายได้ค่าบริการ 
รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกรายได้จากสัญญาก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ 
อตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จค านวณโดยการส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าจริงกบังาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ 
รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “ รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ ”                
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนสัญญาท่ีมีการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้มากกว่ามูลค่างานจะแสดงไวเ้ป็น 
“รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง 
เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

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

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 119
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4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ       

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์(ถ้ามี) โดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

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

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน  โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน                 
งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ

เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น  
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ต้นทุนการก่อสร้าง 
ตน้ทุนการก่อสร้างประกอบดว้ยตน้ทุนค่าวสัดุและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงค านวณตามส่วนของงานท่ี
ท าเสร็จ สัญญาท่ีมีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีจ่ายจริงมากกว่าจ านวนท่ีควรถือเป็นตน้ทุนในการให้บริการตาม
ส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จแต่ยงัไม่มีการเรียกช าระเงินและตน้ทุนของสัญญาท่ียงัไม่เร่ิมรับรู้รายไดจ้ะแสดงไว้
เป็น “งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญา” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และสัญญาท่ีมี
ตน้ทุนในการใหบ้ริการจากการค านวณตามส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จมากกวา่ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีจ่ายจริงจะ
แสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย             

จะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

4.4 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  
 ในระหว่างปี บริษทัฯได้ตดัสินใจเปล่ียนวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย โดยเร่ิมใช้นโยบายการบญัชีน้ีตั้งแต่วนัท่ี                      
1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป บริษทัฯ ไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นผล
ของการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 6 

 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.5 โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง 
 ต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยเ์พื่อให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุน
ดงักล่าวประกอบดว้ย วสัดุและอุปกรณ์ ตน้ทุนการก่อสร้าง ค่าบริหารจดัการโครงการ ค่าท่ีปรึกษา ค่าใชจ่้าย
ทางตรง และค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

120 รายงานประจ�าปี 2561
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4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ       

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์(ถ้ามี) โดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

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

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน  โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน                 
งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ

เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น  

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 121
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4.11 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน   
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินใหกู้ย้มืหรือเงินกูย้มืจากของหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิได้
คาดหมายว่าจะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล้  ก าไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดง
เป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการรับหรือช าระเงินกูย้มืนั้น 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่             
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึง
เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ย
ตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.13 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 บริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้ น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

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

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือ            

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากว่าหาก
บริษทัฯคาดวา่จะไม่ซ้ือสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัส้ินสุดของสัญญา  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

122 รายงานประจ�าปี 2561
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4.11 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน   
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินใหกู้ย้มืหรือเงินกูย้มืจากของหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิได้
คาดหมายว่าจะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล้  ก าไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดง
เป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการรับหรือช าระเงินกูย้มืนั้น 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่             
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึง
เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ย
ตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.13 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 บริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้ น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

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

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือ            

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากว่าหาก
บริษทัฯคาดวา่จะไม่ซ้ือสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัส้ินสุดของสัญญา  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 123
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4.16 ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี             
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ิน                     
รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 ตราสารอนุพนัธ์ 
 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้จ  านวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีได้รับจากหรือจ่ายให้แก่คู่สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เม่ือไดมี้

การใช้สัญญาดงักล่าวแลว้ในงบก าไรขาดทุน และไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินตามสัญญา และมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญา ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

124 รายงานประจ�าปี 2561
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4.16 ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี             
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ิน                     
รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 ตราสารอนุพนัธ์ 
 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้จ  านวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีได้รับจากหรือจ่ายให้แก่คู่สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เม่ือไดมี้

การใช้สัญญาดงักล่าวแลว้ในงบก าไรขาดทุน และไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินตามสัญญา และมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญา ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 125
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

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

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว                
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 บริษทัฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคา
ทุนมาเป็นวธีิส่วนไดเ้สียในระหวา่งปีปัจจุบนั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ                         
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 
 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                     

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

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

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว                
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 บริษทัฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคา
ทุนมาเป็นวธีิส่วนไดเ้สียในระหวา่งปีปัจจุบนั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบัผูบ้ริหารส าคญั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ ผูบ้ริหาร
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย:บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

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

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

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

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

ประเมินของผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ 

ซ้ือโปรแกรมพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

766,500 - - - อตัราตามสญัญา 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี   
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี                     

1 มกราคม 
 2561 2560 2560 
งบแสดงฐานะการเงนิ    
เงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน  376,633,716 346,640,407 130,698,718 
ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้
เสียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (235,937,247) (281,607,028) (69,326,407) 

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

 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน:   
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 483,118,981 345,870,018 
เงินปันผลรับลดลง (339,999,924) (359,999,921) 
ค่าใชจ่้ายบริหารลดลง - 34,078,843 
ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 143,119,057 19,948,940 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง (67,455,967) (16,156,254) 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ - สุทธิจากภาษี
เงินไดล้ดลง - (131,618) 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน  0.16 0.03 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบัผูบ้ริหารส าคญั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ ผูบ้ริหาร
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย:บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

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

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

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

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

ประเมินของผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ 

ซ้ือโปรแกรมพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

766,500 - - - อตัราตามสญัญา 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั                                               2,129,389 - (2,129,389) - 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 13,680,855 6,050,000 - 19,730,855 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 287,187,204 - (198,555,377) 88,631,827 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 302,997,448 6,050,000 (200,684,766) 108,362,682 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  - 11,122,867 - 11,122,867 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 1,162,004,200 808,470,000 - 1,970,474,200 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั - 5,500,000 - 5,500,000 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั - 107,981,279 - 107,981,279 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,162,004,200 933,074,146 - 2,095,078,346 

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

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

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

บริษทัฯไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2564 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 2.1 - 3.7 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้การค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย 823,032 - 20,358,546 27,922,500 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 823,032 - 20,358,546 27,922,500 
     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย  - - 107,263,400 63,719,073 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 107,263,400 63,719,073 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย - - 20,806,234 19,213,087 
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 20,806,234 19,213,087 
     
ค่าเช่าค้างจ่าย - กรรมการและกจิการที่เกีย่วข้องกนั         

(หมายเหตุ 15)     
กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 
รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - กรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000 30,000 30,000 30,000 

 สัญญาบริการ 
 บริษทัฯไดท้  าสัญญาให้บริการกบับริษทัยอ่ยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายช าระค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้น

สัญญา 
 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาให้บริการกบับริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯตอ้งจ่ายช าระค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้น

สัญญา 
 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  
 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั) ไดมี้การลงนามใน

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั) เป็นระยะเวลา 
25 ปี บริษทัยอ่ยเร่ิมมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2561 

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

130 รายงานประจ�าปี 2561
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั                                               2,129,389 - (2,129,389) - 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 13,680,855 6,050,000 - 19,730,855 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 287,187,204 - (198,555,377) 88,631,827 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 302,997,448 6,050,000 (200,684,766) 108,362,682 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  - 11,122,867 - 11,122,867 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 1,162,004,200 808,470,000 - 1,970,474,200 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั - 5,500,000 - 5,500,000 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั - 107,981,279 - 107,981,279 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,162,004,200 933,074,146 - 2,095,078,346 

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

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

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

บริษทัฯไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2564 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 2.1 - 3.7 ต่อปี 

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 131
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   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 

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

 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2561 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2561 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - 
รวมเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 

 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 116,838 - (116,838) - 
รวมเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116,838 - (116,838) - 
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   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  55,000 - (55,000) - 
บริษทั สยามคลีน โซลูชัน่ จ ากดั  55,150 - (55,150) - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 150,000 - (150,000) - 
S. Global Power Limited 12,481 - (12,481) - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั                                               2,109,389 20,000 - 2,129,389 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จ ากดั 30,000 - (30,000) - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                             - 12,000,000 (12,000,000) - 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 4,730,855 8,950,000 - 13,680,855 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั - 307,067,503 (19,880,299) 287,187,204 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,142,875 328,037,503 (32,182,930) 302,997,448 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  527,067,503 942,004,200 (307,067,503) 1,162,004,200 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  527,067,503 942,004,200 (307,067,503) 1,162,004,200 

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

     
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 78,060,108 - (1,070,000) 76,990,108 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  11,598,772 - - 11,598,772 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 40,717,104 1,000,000 (41,717,104) - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จ ากดั 3,049,737 - (170,000) 2,879,737 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 3,122,927 - (170,000) 2,952,927 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 17,661 - (17,661) - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 2,324,784 - (170,000) 2,154,784 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั 8,688,847 1,000,000 (170,000) 9,518,847 
รวมเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 147,579,940 2,000,000 (43,484,765) 106,095,175 
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   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 

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

 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2561 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2561 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - 
รวมเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 

 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2560 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 116,838 - (116,838) - 
รวมเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116,838 - (116,838) - 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

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

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 823,032 - 20,358,546 27,922,500 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 181,600,341 144,732,528 - - 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 36,692 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 181,637,033 144,732,528 - - 

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

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
เงินจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 10,434,399 2,048,509 4,693,315 216,399 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 93,557,744 - - - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 107,048,142 - - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 15,299,996 4,583,211 2,281,739 1,405,252 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 226,340,281 6,631,720 6,975,054 1,621,651 

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

10. รายได้ค่าก่อสร้างทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ 
(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
มูลค่างานตามสญัญา  43,642,155 - 
การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ 32,011,994 - 
หกั : มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ - - 
รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 32,011,994 - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

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

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพนัระยะส้ัน 
 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

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

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

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

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดจ้  าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 203.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 192.1 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้เพื่อ
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ี
ก าหนด โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวถูกกนัไวเ้พื่อใชส้ าหรับการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีจะครบ
ก าหนดช าระภายใน 6 เดือน 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

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

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 823,032 - 20,358,546 27,922,500 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 181,600,341 144,732,528 - - 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 36,692 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 181,637,033 144,732,528 - - 

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

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
เงินจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 10,434,399 2,048,509 4,693,315 216,399 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 93,557,744 - - - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย 107,048,142 - - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 15,299,996 4,583,211 2,281,739 1,405,252 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 226,340,281 6,631,720 6,975,054 1,621,651 

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

10. รายได้ค่าก่อสร้างทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ 
(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
มูลค่างานตามสญัญา  43,642,155 - 
การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ 32,011,994 - 
หกั : มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ - - 
รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 32,011,994 - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

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

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพนัระยะส้ัน 
 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

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

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

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

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดจ้  าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 203.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 192.1 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้เพื่อ
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ี
ก าหนด โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวถูกกนัไวเ้พื่อใชส้ าหรับการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีจะครบ
ก าหนดช าระภายใน 6 เดือน 
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11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพนัระยะยาว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์  านวน 0.01 ลา้นบาทซ่ึงไดว้างไวเ้ป็น
หลกัประกนัส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

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

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560                        

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)      (ปรับปรุงใหม่) 

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,538,337 1,308,259 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 95,645 96,631 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                                              100 100 210,000 10,000 210,000 10,000 - - 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ  ากดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 - - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ  ากดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 12,046 12,155 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ  ากดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 49,749 49,381 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ  ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,904 3,185 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 100 100 70,000 46,100 70,000 46,100 48,281 20,070 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ  ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 3,000 3,260 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ  ากดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,704 9,858 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 2,155 2,430 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 100 100 5,200 2,500 5,200 2,500 - - 
รวม     1,419,268 1,192,668 1,761,821 1,505,229 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (34,080) (34,080) - - 
     1,385,188 1,158,588 1,761,821 1,505,229 

136 รายงานประจ�าปี 2561
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นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีมีผลขาดทุนสะสมเกิน
ทุนซ่ึงแสดงภายใตห้ัวขอ้ “ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย” ในงบการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนการลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)      (ปรับปรุงใหม่) 

ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 ท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

  
      

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  100 100 210,000 10,000 210,000 10,000 (209,321) (268,468) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 (26,560) (10,790) 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 100 100 5,200 2,500 5,200 2,500 (56) (2,349) 
รวมผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 235,200 32,500 (235,937) (281,607) 

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
อ่ืน จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 570,078 572,130 - - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (986) 984 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (73,593) (194,390) (67,261) (16,739) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั (15,575) (18,902) (195) 583 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั (109) (1,059) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 368 37 - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ ากดั (281) 6 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 4,311 (13,415) - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั (259) 43 - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั (154) 587 - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั (275) 27 - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั (406) (178) - - 
รวม 483,119 345,870 (67,456) (16,156) 
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11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพนัระยะยาว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์  านวน 0.01 ลา้นบาทซ่ึงไดว้างไวเ้ป็น
หลกัประกนัส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

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

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560                        

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)      (ปรับปรุงใหม่) 

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,538,337 1,308,259 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 95,645 96,631 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                                              100 100 210,000 10,000 210,000 10,000 - - 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ  ากดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 - - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ  ากดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 12,046 12,155 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ  ากดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 49,749 49,381 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ  ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,904 3,185 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 100 100 70,000 46,100 70,000 46,100 48,281 20,070 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ  ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 3,000 3,260 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ  ากดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,704 9,858 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 2,155 2,430 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 100 100 5,200 2,500 5,200 2,500 - - 
รวม     1,419,268 1,192,668 1,761,821 1,505,229 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (34,080) (34,080) - - 
     1,385,188 1,158,588 1,761,821 1,505,229 

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 137
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12.3 เงินปันผลรับ 
 ในระหวา่งปีบริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 340,000 360,000 
รวม 340,000 360,000 

12.4 การเรียกช าระค่าหุ้นและการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 
12.4.1 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ลา้นบาทเป็น 810 ลา้นบาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 8 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทั เสริมสร้าง 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในอตัราร้อยละ 25 คิดเป็นเงินจ านวน 200 ลา้น
บาท และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุน้จ านวนดงักล่าวแลว้ ในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 

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

12.4.3 ในระหว่างปี บริษทัทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นเงิน 
2.7 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าว ไดรั้บช าระค่าหุ้นแลว้ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 และในวนัท่ี               
6 ธนัวาคม 2561 

138 รายงานประจ�าปี 2561
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12.5 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 
12.5.1 รายละเอียดของบริษทัย่อย (ท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยออ้ม) ซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี

สาระส าคญั   

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
สดัส่วนท่ีถือโดยส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ก าไร (ขาดทุน)               
ท่ีแบ่งให้กบั             

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบั           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

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

Power and High Technology 
JSC 

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

12.5.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ                   
ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: พนับาท)

 SS Hidaka No Mori GK GK GSSE 
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 

Truong Thanh Quang 
Ngai Power and High 

Technology JSC 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวียน 100,900 10,892 118,798 82,824 26,655 282,865 199,436 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,912,940 1,793,625 2,133,335 979,106 760,235 266,906 141,131 - 
หน้ีสินหมุนเวียน 132,383 181,274 8,495 10,846 132,829 197,403 795 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,491,161 1,294,813 1,824,213 854,147 14,699 - - - 
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12.3 เงินปันผลรับ 
 ในระหวา่งปีบริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 340,000 360,000 
รวม 340,000 360,000 

12.4 การเรียกช าระค่าหุ้นและการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 
12.4.1 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ลา้นบาทเป็น 810 ลา้นบาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 8 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทั เสริมสร้าง 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในอตัราร้อยละ 25 คิดเป็นเงินจ านวน 200 ลา้น
บาท และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุน้จ านวนดงักล่าวแลว้ ในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 

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

12.4.3 ในระหว่างปี บริษทัทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นเงิน 
2.7 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าว ไดรั้บช าระค่าหุ้นแลว้ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 และในวนัท่ี               
6 ธนัวาคม 2561 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: พนับาท)

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 SS Hidaka No Mori GK GK GSSE 
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 

Truong Thanh Quang Ngai 
Power and High 
Technology JSC 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได ้ 194,061 21 6 - 1,358 244 38 - 
ก าไร (ขาดทุน)  18,593 (21,744) (2,486) (18,692) (7,709) (1,709) (9,524) - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 3,754 (21,621) 4,916 (12,645) (56,739) 1,499 (4,897) - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 22,347 (43,365) 2,430 (31,337) (64,448) (210) (14,421) - 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 SS Hidaka No Mori GK GK GSSE 
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 

Truong Thanh Quang 
Ngai Power and High 

Technology JSC 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 171,768 (85,211) (81,010) 4,186 5,739 4,186 (209,068) - 

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ 139,303 (6,107) 35,974 251,030 (216,591) 251,030 4,032 - 

 
 
 

140 รายงานประจ�าปี 2561
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ค่าสิทธิในการ
เช่ือมโยงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ระบบส่ือสาร
และจ าหน่าย
ไฟฟ้าภายนอก 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ระบบส่ือสาร
และจ าหน่าย
ไฟฟ้าภายนอก
และค่าสิทธิ 

และใบอนุญาต
ระหวา่งก่อสร้าง 

โปรแกรม
ระหวา่งพฒันา รวม 

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

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

31 ธนัวาคม 2561 6,900,000 385,456,364 606,684 584,875,812 766,500 978,605,360 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2560 527,803 1,613,912 83,140 - - 2,224,855 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  276,000 843,951 88,141 - - 1,208,092 
31 ธนัวาคม 2560  803,803 2,457,863 171,281 - - 3,432,947 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 276,000 10,968,527 105,442 - - 11,349,969 
31 ธนัวาคม 2561 1,079,803 13,426,390 276,723 - - 14,782,916 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า - - - (13,189,005) - (13,189,005) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       
31 ธนัวาคม 2560  6,096,197 113,637,338 361,270 534,112,458 - 654,207,263 
31 ธนัวาคม 2561 5,820,197 372,029,974 329,961 571,686,807 766,500 950,633,439 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี       
2560 รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน 1,208,092 
2561 (จ านวน 10,124,577 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 11,349,969 

30 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งานระหวา่งก่อสร้าง 

อุปกรณ์ส านกังาน
และเคร่ืองตกแต่ง

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้น าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 2,609.8 ลา้นบาท (2560: 2,726.4 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็นการค ้าประกนัการกูย้ืมกบั
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นสองแห่งไดน้ าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,159.0 ลา้นบาทไปจดจ านองเพื่อเป็นการค ้าประกนักูย้ืมกบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศญ่ีปุ่นตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (2560: 1.5 ลา้นบาท) 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในญ่ีปุ่นไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้าง - โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวน 55.1 ลา้นบาท (2560: 50 ลา้นบาท)  
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31 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ค่าสิทธิในการ
เช่ือมโยงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ระบบส่ือสาร
และจ าหน่าย
ไฟฟ้าภายนอก 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ระบบส่ือสาร
และจ าหน่าย
ไฟฟ้าภายนอก
และค่าสิทธิ 

และใบอนุญาต
ระหวา่งก่อสร้าง 

โปรแกรม
ระหวา่งพฒันา รวม 

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

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

31 ธนัวาคม 2561 6,900,000 385,456,364 606,684 584,875,812 766,500 978,605,360 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2560 527,803 1,613,912 83,140 - - 2,224,855 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  276,000 843,951 88,141 - - 1,208,092 
31 ธนัวาคม 2560  803,803 2,457,863 171,281 - - 3,432,947 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 276,000 10,968,527 105,442 - - 11,349,969 
31 ธนัวาคม 2561 1,079,803 13,426,390 276,723 - - 14,782,916 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า - - - (13,189,005) - (13,189,005) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       
31 ธนัวาคม 2560  6,096,197 113,637,338 361,270 534,112,458 - 654,207,263 
31 ธนัวาคม 2561 5,820,197 372,029,974 329,961 571,686,807 766,500 950,633,439 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี       
2560 รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน 1,208,092 
2561 (จ านวน 10,124,577 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 11,349,969 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งานระหวา่งก่อสร้าง 

อุปกรณ์ส านกังาน
และเคร่ืองตกแต่ง

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้น าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 2,609.8 ลา้นบาท (2560: 2,726.4 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็นการค ้าประกนัการกูย้ืมกบั
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นสองแห่งไดน้ าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,159.0 ลา้นบาทไปจดจ านองเพื่อเป็นการค ้าประกนักูย้ืมกบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศญ่ีปุ่นตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (2560: 1.5 ลา้นบาท) 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในญ่ีปุ่นไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้าง - โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวน 55.1 ลา้นบาท (2560: 50 ลา้นบาท)  

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 143
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16. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: บาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

สกุล
เงิน การช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    2561 2560 2561 2560 หมายเหตุ 
1) THBFIX 3 

เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

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

2) อตัราคงท่ีตาม
สญัญา 

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

3) JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

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

4) JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

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

5) JPY TIBOR 3 
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

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

6) JPY TIBOR 6
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

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

รวมเงินกูย้มืจากธนาคาร  7,767,984,315 4,797,581,523 800,000,000 -  
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (391,188,982) (225,591,928) (19,355,241) -  
รวม  7,376,795,333 4,571,989,595 780,644,759 -  
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (508,586,738) (510,313,401) - -  
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,868,208,595 4,061,676,194 780,644,759 -  
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 ระบบส่ือสารและจ าหน่ายไฟฟ้าภายนอกและค่าสิทธิและใบอนุญาตระหวา่งก่อสร้างยงัไม่ตดัค่าตดัจ าหน่าย
เน่ืองจากโรงไฟฟ้ายงัอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือโรงไฟฟ้าดงักล่าวเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย ์

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ รวม 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2560   79,065 79,065 
ซ้ือเพ่ิม 12,200 12,200 
31 ธนัวาคม 2560  91,265 91,265 
ซ้ือเพ่ิม - - 
31 ธนัวาคม 2561 91,265 91,265 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2560  9,743 9,743 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 15,742 15,742 
31 ธนัวาคม 2560 25,485 25,485 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 16,428 16,428 
31 ธนัวาคม 2561 41,913 41,913 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
31 ธนัวาคม 2560  65,780 65,780 
31 ธนัวาคม 2561 49,352 49,352 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน)  15,742 
2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน)  16,428 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: บาท) 

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

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

สกุล
เงิน การช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    2561 2560 2561 2560 หมายเหตุ 
1) THBFIX 3 

เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

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

2) อตัราคงท่ีตาม
สญัญา 

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

3) JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

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

4) JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

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

5) JPY TIBOR 3 
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

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

6) JPY TIBOR 6
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

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

รวมเงินกูย้มืจากธนาคาร  7,767,984,315 4,797,581,523 800,000,000 -  
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (391,188,982) (225,591,928) (19,355,241) -  
รวม  7,376,795,333 4,571,989,595 780,644,759 -  
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (508,586,738) (510,313,401) - -  
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,868,208,595 4,061,676,194 780,644,759 -  
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 ระบบส่ือสารและจ าหน่ายไฟฟ้าภายนอกและค่าสิทธิและใบอนุญาตระหวา่งก่อสร้างยงัไม่ตดัค่าตดัจ าหน่าย
เน่ืองจากโรงไฟฟ้ายงัอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือโรงไฟฟ้าดงักล่าวเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย ์

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ รวม 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2560   79,065 79,065 
ซ้ือเพ่ิม 12,200 12,200 
31 ธนัวาคม 2560  91,265 91,265 
ซ้ือเพ่ิม - - 
31 ธนัวาคม 2561 91,265 91,265 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2560  9,743 9,743 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 15,742 15,742 
31 ธนัวาคม 2560 25,485 25,485 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 16,428 16,428 
31 ธนัวาคม 2561 41,913 41,913 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
31 ธนัวาคม 2560  65,780 65,780 
31 ธนัวาคม 2561 49,352 49,352 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน)  15,742 
2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน)  16,428 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: บาท) 

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

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 145
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จ) เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (Zouen Energy GK) ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 2,453.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูแ้ลว้ทั้งจ  านวน (31 ธนัวาคม 2560: 1,527.7 ลา้นเยน) โดยมีเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษทัย่อยและเงินฝากท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไปค ้าประกนัการ
กูย้มืเงินกบัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 13 

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

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

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

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 70,725 - - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย - (484) - - 
รวม - 70,241 - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - (70,241) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 

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

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

หมายเหตุ 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั) ไดน้ าบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษทัย่อยดงักล่าวไปค ้ าประกันการกู้ยืมกับ
ธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และขอ้ 13 

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

ค) วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (SS Hidaka No Mori GK) ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบั
สถาบนัการเงินหลายแห่ง ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่น 
โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 6,362.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกู้
แลว้ทั้งจ  านวน (31 ธนัวาคม 2560: 5,401.9 ลา้นเยน) โดยมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า
ทั้งหมดของบริษทัย่อยและเงินฝากท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไปค ้าประกนัการกูย้ืมกบัธนาคารตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 13 

ง) เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (GK GSSE) ได้เขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 10,023.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจ านวน 6,554.2 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 3,239.4 ลา้นเยน) 

146 รายงานประจ�าปี 2561
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จ) เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (Zouen Energy GK) ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 2,453.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูแ้ลว้ทั้งจ  านวน (31 ธนัวาคม 2560: 1,527.7 ลา้นเยน) โดยมีเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษทัย่อยและเงินฝากท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไปค ้าประกนัการ
กูย้มืเงินกบัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 13 

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

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

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

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 70,725 - - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย - (484) - - 
รวม - 70,241 - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - (70,241) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 

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

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

หมายเหตุ 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั) ไดน้ าบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษทัย่อยดงักล่าวไปค ้ าประกันการกู้ยืมกับ
ธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และขอ้ 13 

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

ค) วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (SS Hidaka No Mori GK) ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบั
สถาบนัการเงินหลายแห่ง ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่น 
โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 6,362.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกู้
แลว้ทั้งจ  านวน (31 ธนัวาคม 2560: 5,401.9 ลา้นเยน) โดยมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า
ทั้งหมดของบริษทัย่อยและเงินฝากท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไปค ้าประกนัการกูย้ืมกบัธนาคารตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 13 

ง) เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (GK GSSE) ได้เขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 10,023.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจ านวน 6,554.2 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2560: 3,239.4 ลา้นเยน) 

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 147
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่า
การเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 70,725 - - 70,725 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (484) - - (484) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
 ตามสัญญาเช่า 70,241 - - 70,241 

18. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน           
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 บริษทัฯ ได้มีการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯในปี 
2561 เป็นจ านวน 24 ลา้นบาท  

19. เงินปันผลจ่าย 
 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 

จากก าไรประจ าปี 2560 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 0.205 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทั้งส้ิน 188.9 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 

148 รายงานประจ�าปี 2561
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
    (ปรับปรุงใหม่) 
เงินเดือนและค่าแรง และ             
ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 68,076,146 61,544,530 26,577,122 27,379,835 

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

21. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
 ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้

ดงัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งปี 1,921,123 193,411 - - 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้าก

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

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

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

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดง
อยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,732,434 8,114,514 (86,075) 7,969,269 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่า
การเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 70,725 - - 70,725 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (484) - - (484) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
 ตามสัญญาเช่า 70,241 - - 70,241 

18. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน           
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 บริษทัฯ ได้มีการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯในปี 
2561 เป็นจ านวน 24 ลา้นบาท  

19. เงินปันผลจ่าย 
 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 

จากก าไรประจ าปี 2560 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 0.205 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทั้งส้ิน 188.9 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บาท) 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  านวน 271          
ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จ านวน 53 ลา้นบาท) (2560: บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ านวน 263 ลา้นบาท และ
บริษทัฯจ านวน 54 ล้านบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

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

22. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน      (พ.ศ. 

2520) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่ละบตัรส่งเสริม ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษทั 
บัตรส่งเสริม วนัที่เร่ิมมรีายได้จาก 

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

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

20 ธนัวาคม 2560 
9 มีนาคม 2561 

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

12 มีนาคม 2561 
1 มีนาคม 2561 

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

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

บริษทั เสริมสร้างโซลาร์ จ ากดั 61-0508-1-00-10 3 พฤษภาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561 ขอ้ ค), ง) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 49,930 - 82,835 

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

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 480,524,892 342,720,360 481,940,535 347,801,639 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ร้อยละ 0, 10, 15, 

16.5, 17, 20 
ร้อยละ 0, 10, 15, 

16.5, 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

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

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

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

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  านวน 271          
ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จ านวน 53 ลา้นบาท) (2560: บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ านวน 263 ลา้นบาท และ
บริษทัฯจ านวน 54 ล้านบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

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

22. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน      (พ.ศ. 

2520) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่ละบตัรส่งเสริม ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษทั 
บัตรส่งเสริม วนัที่เร่ิมมรีายได้จาก 

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

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

20 ธนัวาคม 2560 
9 มีนาคม 2561 

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

12 มีนาคม 2561 
1 มีนาคม 2561 

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

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

บริษทั เสริมสร้างโซลาร์ จ ากดั 61-0508-1-00-10 3 พฤษภาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561 ขอ้ ค), ง) 
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24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1.  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2.  ธุรกิจจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและใหบ้ริการติดตั้งหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 

3.  ธุรกิจอ่ืนๆ (ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน การใหค้  าปรึกษาและอ่ืนๆ) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม ซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมใน            
งบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดงักล่าวประกอบดว้ย  

ก)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม           
มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

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

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

ง)  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
จะได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้
ก าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้ 

รายไดข้องบริษทัยอ่ย จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม                        

การลงทุน 
กิจการท่ีไมไ่ดรั้บส่งเสริม                  

การลงทุน รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 292.5 283.8 235.1 - 527.6 283.8 
รายได้เ งินอุดหนุนส่วนเพ่ิม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า 568.7 587.9 - - 568.7 587.9 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 32.7 - 32.7 - 
รายไดค้่าบริการ 0.2 - - - 0.2 - 
รวม 861.4 871.7 267.8 - 1,129.2 871.7 

23. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

152 รายงานประจ�าปี 2561
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24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1.  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2.  ธุรกิจจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและใหบ้ริการติดตั้งหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 

3.  ธุรกิจอ่ืนๆ (ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน การใหค้  าปรึกษาและอ่ืนๆ) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม ซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมใน            
งบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดงักล่าวประกอบดว้ย  

ก)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม           
มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

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

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

ง)  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
จะได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้
ก าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้ 

รายไดข้องบริษทัยอ่ย จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม                        

การลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม                  

การลงทุน รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 292.5 283.8 235.1 - 527.6 283.8 
รายได้เ งินอุดหนุนส่วนเพ่ิม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า 568.7 587.9 - - 568.7 587.9 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 32.7 - 32.7 - 
รายไดค้่าบริการ 0.2 - - - 0.2 - 
รวม 861.4 871.7 267.8 - 1,129.2 871.7 

23. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 1.7 ลา้นบาท และ
เฉพาะบริษทัฯ จ านวน 0.8 ลา้นบาท (2560: บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ านวน 1.5 ลา้นบาท และบริษทัฯ
จ านวน 0.8 ลา้นบาท) 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
26.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั) ไดท้  าสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อ
สัญญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้า
ให ้กฟผ. บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จ านวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต ์- 
ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558) 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น (SS Hidaka No Mori GK) ไดท้  าสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบั Hokkaido Electric Power Company Limited โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ย
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา  

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

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

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น (Zouen Energy) ไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
Kyushu Electric KK โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในสัญญา  

26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา
โครงการ การซ้ือท่ีดิน การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และด าเนินการเก่ียวกบัใบอนุญาตต่าง ๆ ดงัน้ี 

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

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

44 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น มองโกเลียและเวียดนาม โดย
การด าเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ มองโกเลียและเวยีดนาม ยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ  

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ส าหรับส่วนงาน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ประเทศไทย 894 872 
ประเทศญ่ีปุ่น 235 - 
รวม 1,129 872 
   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน* 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ประเทศไทย 2,871 2,806 
ประเทศญ่ีปุ่น 5,817 3,150 
ประเทศฮ่องกง 29 - 
ประเทศมองโกเลีย 760 267 
ประเทศเวยีดนาม 217 - 
รวม 9,695 6,223 

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

25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังาน ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 2 - 10 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กสิกรไทย จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯ  
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 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 1.7 ลา้นบาท และ
เฉพาะบริษทัฯ จ านวน 0.8 ลา้นบาท (2560: บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ านวน 1.5 ลา้นบาท และบริษทัฯ
จ านวน 0.8 ลา้นบาท) 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
26.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั) ไดท้  าสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อ
สัญญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้า
ให ้กฟผ. บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จ านวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต ์- 
ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558) 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น (SS Hidaka No Mori GK) ไดท้  าสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบั Hokkaido Electric Power Company Limited โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ย
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา  

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

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

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น (Zouen Energy) ไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
Kyushu Electric KK โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในสัญญา  

26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา
โครงการ การซ้ือท่ีดิน การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และด าเนินการเก่ียวกบัใบอนุญาตต่าง ๆ ดงัน้ี 

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

ไทย บาท 37.4 - 
ญ่ีปุ่น เยน 11,057.9 10,264.1 
มองโกเลีย มองโกเลีย 2,709.5 28.8 
เวียดนาม ดอลลาร์สหรัฐ 23.1 - 
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26.6 ค่าหุ้นบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุ้นจากการออกและเรียกช าระหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนใหเ้ท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจ านวน 1,171.0 ลา้นบาท (2560: 517.6 ลา้นบาท)  

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

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

26.7 หนังสือค า้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศ             

แห่งหน่ึงเพื่อค ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวน 32.7 ล้านบาท                 
และเฉพาะบริษทัฯเป็นจ านวน 31.0 ลา้นบาท (2560: บริษทัฯและบริษทัย่อยจ านวน 85.3 ลา้นบาทและ
เฉพาะบริษทัฯเป็นจ านวน 72.0 ลา้นบาท) 

26.8 ตราสารอนุพนัธ์ 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap 

contracts) 
 มูลค่าตามสญัญา    
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัส้ินสุดสญัญา 

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

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 5.795 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

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

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี                  
ร้อยละ 5.710 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

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

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 0.82 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2581 
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26.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีด่ิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวเป็น

ระยะเวลาประมาณ 20 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2560 - 2561 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจ านวนรวม 153.2 ลา้นเยน (2560: 
151.1 ลา้นเยน) 

26.4 สัญญาบริการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการ
โดยมีภาระผกูพนัในการช าระค่าบริการคงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

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

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

รวม 259 287 

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

26.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบ ารุงรักษา 
 ในระหว่างปี บริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่นได้เข้าท าสัญญาบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีภาระผูกพนัใน             

การช าระค่าบริการคงเหลือตามสัญญา ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นเยน) 
 31 ธนัวาคม 2561 
จ่ายช าระ  

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

รวม 535 

158 รายงานประจ�าปี 2561
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26.6 ค่าหุ้นบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุ้นจากการออกและเรียกช าระหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนใหเ้ท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจ านวน 1,171.0 ลา้นบาท (2560: 517.6 ลา้นบาท)  

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

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

26.7 หนังสือค า้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศ             

แห่งหน่ึงเพื่อค ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวน 32.7 ล้านบาท                 
และเฉพาะบริษทัฯเป็นจ านวน 31.0 ลา้นบาท (2560: บริษทัฯและบริษทัย่อยจ านวน 85.3 ลา้นบาทและ
เฉพาะบริษทัฯเป็นจ านวน 72.0 ลา้นบาท) 

26.8 ตราสารอนุพนัธ์ 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap 

contracts) 
 มูลค่าตามสญัญา    
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัส้ินสุดสญัญา 

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

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 5.795 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

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

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี                  
ร้อยละ 5.710 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

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

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 0.82 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2581 
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26.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีด่ิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวเป็น

ระยะเวลาประมาณ 20 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2560 - 2561 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจ านวนรวม 153.2 ลา้นเยน (2560: 
151.1 ลา้นเยน) 

26.4 สัญญาบริการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการ
โดยมีภาระผกูพนัในการช าระค่าบริการคงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

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

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

รวม 259 287 

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

26.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบ ารุงรักษา 
 ในระหว่างปี บริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่นได้เข้าท าสัญญาบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีภาระผูกพนัใน             

การช าระค่าบริการคงเหลือตามสัญญา ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นเยน) 
 31 ธนัวาคม 2561 
จ่ายช าระ  

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

รวม 535 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                        
ไดด้งัน้ี   

 
(หน่วย: บาท)  

 
งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  
อตัราดอกเบ้ีย 

    อตัราดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 คงท่ีภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ืย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 
    

(ร้อยละต่อปี)  
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,121,040,672 4,089,270 1,125,129,942 0.01% - 6.17% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น - 438,921,606 - 438,921,606 0.37% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว - 96,733,344 - 96,733,344 0.01% - 0.37% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 304,808,202 304,808,202  
รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ - - 32,011,994 32,011,994  
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - 68,634,350 68,634,350  
เงินลงทุนระยะยาว - - 17,078,655 17,078,655  
 - 1,656,695,622 426,622,471 2,083,318,093  
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ข) สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
สกลุเงิน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา จ านวนท่ีซ้ือ 

  
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

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

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 
27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า                 
เงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร เงินให้กูย้ืม ค่าหุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                  
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง เงินกู้ยืมและหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เกิดจากการขายให้กบัลูกคา้จ านวนนอ้ยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น เน่ืองจากลูกหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีดี 
จ  านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม 

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

 
(หน่วย: บาท)  

 
งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  
อตัราดอกเบ้ีย 

    อตัราดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 คงท่ีภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ืย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 
    

(ร้อยละต่อปี)  
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,121,040,672 4,089,270 1,125,129,942 0.01% - 6.17% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น - 438,921,606 - 438,921,606 0.37% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว - 96,733,344 - 96,733,344 0.01% - 0.37% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 304,808,202 304,808,202  
รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ - - 32,011,994 32,011,994  
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - 68,634,350 68,634,350  
เงินลงทุนระยะยาว - - 17,078,655 17,078,655  
 - 1,656,695,622 426,622,471 2,083,318,093  
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ข) สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
สกลุเงิน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา จ านวนท่ีซ้ือ 

  
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

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

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 
27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า                 
เงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร เงินให้กูย้ืม ค่าหุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                  
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง เงินกู้ยืมและหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เกิดจากการขายให้กบัลูกคา้จ านวนนอ้ยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น เน่ืองจากลูกหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีดี 
จ  านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม 

และเงินกูย้ืม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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(หน่วย: บาท)  

 
งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา

ตลาด 
ไม่มีอตัรา 
ดอกเบ้ืย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

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

บริษทัยอ่ย - - - - 117,503,651 117,503,651  
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 5,318,625 5,318,625  
เงินกูย้มืระยะยาว - 535,941,690 244,703,069 6,596,150,574 - 7,376,795,333 0.87% - 4.33% 
 - 535,941,690 244,703,069 6,596,150,574 626,642,321 8,003,437,654  
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ        
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย         
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 223,886,813 605,811,375 152,769,825 - - 982,468,013 5.71%, 5.795% 

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

 
(หน่วย: เยน)  

 
งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา

ตลาด 
ไม่มีอตัรา 
ดอกเบ้ืย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

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

6 M+0.75% 
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(หน่วย: บาท)  

 
งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  
อตัราดอกเบ้ีย 

    อตัราดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 คงท่ีภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ืย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 
    

(ร้อยละต่อปี)  
สินทรัพย์ทางการเงนิ 

    
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,407,014,986 4,228,334 1,411,243,320 0.37% - 0.40% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น - 192,148,926 - 192,148,926 0.37% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 149,315,739 149,315,739 - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - 246,377,717 246,377,717 - 
 - 1,599,163,912 399,921,790 1,999,085,702  
 

 
(หน่วย: บาท)  

 
งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา

ตลาด 
ไม่มีอตัรา 
ดอกเบ้ืย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 256,695,653 256,695,653 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 4,036,238 4,036,238 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 70,241 - - - - 70,241 5.75% 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 4,571,989,595 - 4,571,989,595 2.34% - 3.61% 
 70,241 - - 4,571,989,595 260,731,891 4,832,791,727  
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ        
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย         
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 220,374,863 677,806,350 304,661,662 - - 1,202,842,875 5.71%, 5.8% 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 1,202,842,875 - 1,202,842,875 THBFIX3M+2% 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากเงินตราต่างประเทศ
ลูกหน้ีกรมสรรพากร เงินทดรองจ่าย เจา้หน้ีการคา้ ค่าหุ้นคา้งจ่ายและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนั
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

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

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืม

มีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

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

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษทัยอ่ยใน
ประเทศมีมูลค่าเป็นผลก าไรจ านวน 0.13 ล้านบาท ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าท่ีได้รับแจง้จากธนาคารคู่สัญญา 
มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 2 
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 
  

    
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 356,775,116 36,330 356,811,446 0.37% - 0.40% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั 
ระยะสั้น - - - 235,070,746 - 235,070,746 0.37% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั    
ระยะยาว - - - 10,027 - 10,027 0.37% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 129,903,685 129,903,685  
ลูกหน้ีสรรพากร - - - - 767,922 767,922  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - - 108,362,682 - 108,362,682  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - - 2,095,078,346 - 2,095,078,346  
 - - - 2,795,296,917 130,707,937 2,926,004,854  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 35,472,200 35,472,200  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 106,095,175 - - - - 106,095,175 2.00% 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 535,941,690 244,703,069 - - 780,644,759 4.33% 
 106,095,175 535,941,690 244,703,069 - 35,472,200 922,212,134  
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 
  

    
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 699,418,729 75,000 699,493,729 0.37% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 93,046,825 93,046,825 - 
ลูกหน้ีสรรพากร - - - - 2,205,487 2,205,487  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 302,997,448 - - - - 302,997,448 2.10% 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - 1,162,004,200 - - - 1,162,004,200 2.10% 
 302,997,448 1,162,004,200 - 699,418,729 95,327,312 2,259,747,689  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 27,162,191 27,162,191 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 147,579,940 - - - - 147,579,940 2% 
 147,579,940 - - - 27,162,191 174,742,131  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากเงินตราต่างประเทศ
ลูกหน้ีกรมสรรพากร เงินทดรองจ่าย เจา้หน้ีการคา้ ค่าหุ้นคา้งจ่ายและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนั
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

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

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืม

มีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

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

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษทัยอ่ยใน
ประเทศมีมูลค่าเป็นผลก าไรจ านวน 0.13 ล้านบาท ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าท่ีได้รับแจง้จากธนาคารคู่สัญญา 
มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 2 
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 
  

    
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 356,775,116 36,330 356,811,446 0.37% - 0.40% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั 
ระยะสั้น - - - 235,070,746 - 235,070,746 0.37% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั    
ระยะยาว - - - 10,027 - 10,027 0.37% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 129,903,685 129,903,685  
ลูกหน้ีสรรพากร - - - - 767,922 767,922  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - - 108,362,682 - 108,362,682  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - - 2,095,078,346 - 2,095,078,346  
 - - - 2,795,296,917 130,707,937 2,926,004,854  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 35,472,200 35,472,200  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 106,095,175 - - - - 106,095,175 2.00% 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 535,941,690 244,703,069 - - 780,644,759 4.33% 
 106,095,175 535,941,690 244,703,069 - 35,472,200 922,212,134  
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 
  

    
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 699,418,729 75,000 699,493,729 0.37% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 93,046,825 93,046,825 - 
ลูกหน้ีสรรพากร - - - - 2,205,487 2,205,487  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 302,997,448 - - - - 302,997,448 2.10% 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - 1,162,004,200 - - - 1,162,004,200 2.10% 
 302,997,448 1,162,004,200 - 699,418,729 95,327,312 2,259,747,689  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 27,162,191 27,162,191 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 147,579,940 - - - - 147,579,940 2% 
 147,579,940 - - - 27,162,191 174,742,131  
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 

 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 
งบกระแสเงินสด     
กระแสเงินสดจากกจิกรรม
ด าเนินงาน     

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

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั
ระยะส้ัน - 23,325,729 - - 

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

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30.1 ลงทุนเพิม่ในบริษัทย่อย 
 ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ านวน 110 ลา้นบาท 

และจ านวน 30 ลา้นบาทตามล าดบั 

 

31. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

54 

28. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี

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

29. การจัดประเภทรายการใหม่ 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ในงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2560 1 มกราคม 2560 
 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 367,356,517 151,881,862 95,893,263 95,893,263 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั
ระยะส้ัน - 215,474,655 - - 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560 
 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,603,392,246 1,411,243,320 699,493,729 699,493,729 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั
ระยะส้ัน - 192,148,926 - - 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2560 

 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 
งบกระแสเงินสด     
กระแสเงินสดจากกจิกรรม
ด าเนินงาน     

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

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั
ระยะส้ัน - 23,325,729 - - 

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

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30.1 ลงทุนเพิม่ในบริษัทย่อย 
 ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ านวน 110 ลา้นบาท 

และจ านวน 30 ลา้นบาทตามล าดบั 

 

31. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 
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28. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี

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

29. การจัดประเภทรายการใหม่ 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ในงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2560 1 มกราคม 2560 
 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 367,356,517 151,881,862 95,893,263 95,893,263 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั
ระยะส้ัน - 215,474,655 - - 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560 
 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,603,392,246 1,411,243,320 699,493,729 699,493,729 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั
ระยะส้ัน - 192,148,926 - - 
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