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จดุเด่นทางการเงนิ

งบก�ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) 2558 2559 2560

   รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 846  869 872 

   ผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 3 - -

   รายได้อื่นๆ 3 8 5

รำยได้รวม 853 877 877

   ต้นทุนขาย 159 169          168 

ก�ำไรขั้นต้น 687  700 704

   ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 55 114 220

       ค่าเช่าที่ดินระหว่างก่อสร้าง - 7 32

       ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - 19 73

       ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 55 88 116

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนหักค่ำเสื่อม (ไม่รวมผลก�ำไรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น)

774 732 682

   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 140 146 147

   ภาษี (0) (0) 8

ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 498 449 340

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินกำรหลังกำรปรับปรุง (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 495 487 472
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ประเทศ และอยูใ่กล้กบัสนามบนิแห่งขาตแิห่งใหม่ของประเทศมองโกเลยี 
โดยมีก�าหนดการเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562

แม้ว่าเราจะด�าเนินการได้ตามแผนงาน ทั้งในด้านผลประกอบการ และ
การขยายธุรกิจดังกล่าวข้างต้นก็ตาม กลุ่มบริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นขยาย
ธุรกิจและรักษาความมีประสิทธิภาพในการด�าเนินการโครงการต่างๆ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในปีต่อๆ ไปเช่นเดิม

ท้ายทีส่ดุนี ้ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบรษิทั ผมขอขอบคณุต่อ 
ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ทุกท่าน ส�าหรับการสนับสนุน
ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท จนท�าให้เราประสบความส�าเร็จอย่างที่เห็นได้
อย่างชัดเจนในวันนี้ 

นายก�าธร วังอุดม
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบรษิทั

ในช่วงปี 2560 ทีผ่่านมา ถอืว่ากลุม่บรษิทัเสรมิสร้างมผีลการด�าเนนิงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยเมื่อมองผลประกอบการของบริษัท
ส�าหรับปี 2560 ที่ผ่านมานั้นถือว่าอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ และเป็น
ไปตามแผนงาน แม้ว่าจะยงัเป็นปีทีเ่รายงัมโีครงการทีเ่ริม่เปิดด�าเนนิการ
เชิงพาณิชย์แล้ว เพียงโครงการเดียวเท่าน้ัน ได้แก่ โครงการเสริมสร้าง
พลังงาน ที่จังหวัดลพบุรี 

เมื่อมองในภาพของการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น ถือว่าเราประสบ
ความส�าเรจ็ตามแผนงาน โดยในปี 2560 นัน้ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ ่นของเราอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว
จ�านวน 3 โครงการจากจ�านวน 5 โครงการตามแผนการลงทุน ซึ่ง
โครงการในประเทศญี่ปุ ่นแห่งแรกของเราได้เริ่มเปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์แล้วในวันที่ 1 มีนาคม 2561 และโครงการในประเทศญ่ีปุ่น
โครงการถัดไปก็มีก�าหนดการเริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วง 
ครึ่งปีหลังของปี 2561 อีกด้วย

นอกเหนือจากนั้น กลุ่มบริษัทก็ได้มีการขยายธุรกิจโดยการเข้าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมองโกเลีย ซึ่งถือว่า
เป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่เข้าลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนใน
ประเทศมองโกเลีย โดยโครงการน้ีได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 
ผ่านโปรแกรม Joint Credit Mechanism มีที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงของ
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สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

เมื่อพิจารณาผลประกอบการของปี 2560 ฝ่ายจัดการถือว่ากลุ่มบริษัท
มีผลประกอบการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และเป็นไปตามแผนงาน โดย
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้ารวมประมาณ 872 ล้านบาท ซึ่ง
อยูใ่นระดบัทีม่เีสถียรภาพเมือ่เทยีบกบัรายได้จากการขายไฟฟ้าในปีก่อน
หน้า กลุ่มบริษัทมีก�าไรจากการด�าเนินการหลังการปรับปรุงอยู่ที่ระดับ 
472 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับระดับของปีก่อนหน้าเช่นกัน 

ทัง้น้ี ด้วยสถานะทางการเงินของบรษัิทในปัจจุบนั แผนการจัดหาเงินทนุ 
เพ่ิมเติมผ่านการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การลงทุนในโครงการต่างๆ 
ตามแผนงาน และผลประกอบการท่ีอยู่ในระดับที่น่าพอใจดังกล่าว 
ข้างต้น คณะกรรมการได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (เพื่อเสนอให ้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป) ในอัตรา 0.205 บาทต่อหุ้น  
คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 189 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40 
ของก�าไรจากการด�าเนินการหลังการปรับปรุง ซึ่งการจ่ายเงินปันผล 
ดังกล่าว เป็นส่ิงท่ีผมคิดว่าเป็นการสะท้อนแนวคิดของฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการในการมุ่งเน้นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง แม้ว่าเรายังอยู่ในช่วงการลงทุนขยายธุรกิจก็ตาม

ในด้านการขยายธุรกิจของบริษัท ผมมีความยินดีที่จะแจ้งว่าโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่น่แห่งแรกของเรา อนัได้แก่ 
โครงการฮิดะกะ ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในช่วงต้นเดือน 

มีนาคม 2561 ท่ีผ่านมา และตามแผนงานที่ได้วางไว้ ในช่วง 10 - 12 
เดือนข้างหน้า เราคาดว่าจะมีโครงการที่จะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์
เพิ่มเติมอีกหลายโครงการ ได้แก่ โครงการโซเอ็น (Solar Farm  
ในประเทศญ่ีปุ่น) โครงการ Solar Farm ที่ร่วมลงทุนกับองค์การ
ทหารผ่านศกึในจังหวดัราชบรุ ีโครงการ Solar Rooftop หลายโครงการ 
ตลอดจนโครงการ Khunsight Kundi (Solar Farm ในประเทศ
มองโกเลีย) ซึ่งเมื่อนับรวมโครงการดังกล่าวทั้งหมดจะท�าให้กลุ่มบริษัท
จะมีก�าลังการผลิตเพิ่มจาก 52 เมกะวัตต์ ในปี 2560 เป็นประมาณ  
107 เมกะวตัต์ ซึง่การเร่ิมด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ของโครงการเหล่านีจ้ะ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องในช่วง 1 - 2 ปีข้างหน้า

ในฐานะตัวแทนของฝ่ายจัดการ ผมขอแสดงความขอบคุณต่อทีมงาน
ของบริษัทส�าหรับความมุ่งม่ัน ทุ่มเท และความเป็นมืออาชีพ อันเป็น
รากฐานที่ส�าคัญของความส�าเร็จที่เราได้รับในวันนี้ 

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



6 รายงานประจ�าปี 2560

คณะกรรมการ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์  Northeastern Illinois University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)” รุ่นที่ 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2  

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 138/2560

• Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 41/2560

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัฯ ร้อยละ
-

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
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
2525 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท เค.พี.ซี. เอนเตอร์ไพร้ส์ จ�ากัด
2520 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บรษัิท ออยล์-เทก็ซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2556 - 2557 กรรมการ 
   บรษัิท เคพซีี- ทดีไีอ จ�ากดั

นายก�าธร  วงัอดุม
อำยุ 71 (ปี)
กรรมกำรอิสระ (16 มีนำคม 2560)
ประธำนกรรมกำร (16 มีนำคม 2560)
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คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• ปริญญาโท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 128/2559

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัฯ ร้อยละ 31

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
บิดาของนางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 
และนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  Unity I. Capital Limited 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษทั เอส.เอ็น.เอ็น.พี. อินเตอร์เทรด 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 วีล จ�ากัด
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บรษัิท เสรมิสร้างพลงังาน จ�ากัด 
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 ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด 
2559 - 2560 ประธานกรรมการ 
  บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2558 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

นายววิรรธน์  ไกรพิสิทธ์ิกุล
อำยุ 61 (ปี)
กรรมกำร (10 มิถนุำยน 2558)
ประธำนกรรมกำรบริหำร (13 ตลุำคม 2558)
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง (28 มกรำคม 2559)
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (13 ตลุำคม 2558)
กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม2



8 รายงานประจ�าปี 2560

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

• Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 96/2550

• Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 20/2550

• Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2553

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2553

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัฯ ร้อยละ
-

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
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
   กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 
2533 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
   ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2553 - ปัจจุบัน นักวิจัยด้านกฎหมายและองค์กร 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 2559 กรรมการอิสระ 
   บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ส�าเรยีง  เมฆเกรยีงไกร
อำยุ 63 (ปี)
กรรมกำรอิสระ (28 ตลุำคม 2558)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (28 ตลุำคม 2558)
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
(28 ตลุำคม 2558)
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คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ / 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
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16 

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 ส�านักงาน          

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 6 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรประกาศนียธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหาร       

ระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 6 

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 128/2559

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัฯ ร้อยละ
-

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
   กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษัิท ไทยแลนด์ พรวิเิลจ คาร์ด จ�ากดั 
2558 - ปัจจุบัน ผูเ้ชีย่วชาญประจ�าส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
   ส�านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
2556 - 2557 อธบิดีกรมการขนส่งทางบก
   กรมการขนส่งทางบก

นายอฌัษไธค์  รตันดิลก ณ ภูเก็ต
อำยุ 61 (ปี)
กรรมกำรอิสระ (2 พฤศจกิำยน 2558)
กรรมกำรตรวจสอบ (2 พฤศจกิำยน 2558)
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คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท การเงิน Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 87/2554

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัฯ ร้อยละ
-

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
   กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายการเงิน)
   บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท กุลธรพรีเมี่ยร์ จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาร์ดรี่ จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท กุลธรสตีล จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บรษิทั กุลธรแมททีเรยีลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ากดั
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จ�ากัด
2559 - 2560 กรรมการ 
   บริษัท เบฟโปร เอเชีย จ�ากัด

นายธนา  บบุผาวาณชิย์
อำยุ 48 (ปี)
กรรมกำรอิสระ (28 ตลุำคม 2558)
กรรมกำรตรวจสอบ (28 ตลุำคม 2558)
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คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจดัการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• ปริญญาโท การเงิน Imperial College Business School  

ประเทศสหราชอาณาจักร
• Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 128/2559

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัฯ ร้อยละ 23

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
บุตรของนายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์ และนางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล 
และพี่สาวของนายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์ และนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง
  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 
  บรษัิท เสรมิสร้าง อนิฟินทิ จ�ากัด 
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บรษิทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ�ากดั
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท โกรว์ โกลเบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ 
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จ�ากัด 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เขาเต่า พาราไดซ์ บีช จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท พลัส เอนเนอจี้ 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 
  บริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จ�ากัด
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 
  บริษัท เสริมสร้างพลังงาน 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 
  บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จ�ากัด

นายธนา  บบุผาวาณชิย์
อำย ุ48 (ปี)
กรรมกำรอสิระ (28 ตลุำคม 2558)
กรรมกำรตรวจสอบ (28 ตลุำคม 2558)

นางสาวธณัฐภรณ์  ไกรพิสิทธิกุ์ล
อำยุ 37 (ปี)
กรรมกำร (10 มิถนุำยน 2558)
กรรมกำรบริหำร (13 ตลุำคม 2558)
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง (28 มกรำคม 2559)
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (13 ตลุำคม 2558)
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (19 เมษำยน 2560)
กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม2



12 รายงานประจ�าปี 2560

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 141 / 2560 

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัฯ ร้อยละ 23

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
บุตรของนายววิรรธน์ ไกรพสิิทธ์ิกุล และนางธัญนย์ี ไกรพสิิทธ์ิกุล และ 

น้องชายของนางสาวธณัฐภรณ์ ไกรพสิิทธ์ิกุล และนายปิยวัฒน์ ไกรพสิทิธิก์ลุ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  ผู้อ�านวยการอาวุโส
  สายงานพัฒนาธุรกิจ 
  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 
  บริษัท ที.เค.เอช. ฟู้ดส์ โปรดักส์ จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พรินซิเพิล พาวเวอร์ จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท กรุงเทพค้าปลีก จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานวิศวกรรม 
  บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จ�ากัด
2558 - 2560 กรรมการ 
  บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จ�ากัด
2558 - 2560 กรรมการ 
  บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จ�ากัด
2558 - 2560 กรรมการ 
  บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ�ากัด
2557 - 2560 กรรมการ 
  บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จ�ากัด
2557 - 2560 กรรมการ 
  บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จ�ากัด
2557 - 2560 กรรมการ 
  บริษัท สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ�ากัด
2557 - 2560 กรรมการ 
  บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จ�ากัด
2557 - 2560 กรรมการ 
  บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
2556 - 2560 กรรมการ 
  บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จ�ากัด
2556 - 2560 กรรมการ 
  บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
2557 - 2559 กรรมการ 
  บริษัท สยาม ไบโอแก๊ส จ�ากัด
2557 - 2559 กรรมการ 
  บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จ�ากัด

นายธนวรรธน์  ไกรพิสิทธ์ิกุล
อำยุ 33 (ปี)
กรรมกำร (28 ตุลำคม 2558)
กรรมกำรบริหำร (28 ตลุำคม 2558)
ผูอ้�ำนวยกำรอำวุโสสำยงำนพัฒนำธุรกจิ (13 ตลุำคม 2558)
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คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ / ประวติัอบรม
• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมรกิา
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 128/2559

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัฯ ร้อยละ
-

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
  กรรมการบรหิาร
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ) 
  บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏบิตักิาร (รักษาการ) 
  บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จ�ากัด 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  Access C Management Limited
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จ�ากัด 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  Seijo Corporation 
2557 - 2558 / กรรมการ 
2560 - ปัจจุบัน 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 Consultant 
  บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จ�ากัด  
2556  กรรมการ
  บริษัท ซัน รูฟท๊อป จ�ากัด
2556  กรรมการ 
  บริษัท รูฟท๊อป โซล่าร์ เอ็นเนอร์จี จ�ากัด
2555 - 2556 กรรมการ 
  บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด

นายวรตุม์  ธรรมาวรานคุปุต์
อำยุ 35 (ปี)
กรรมกำร (28 ตุลำคม 2558)
กรรมกำรบริหำร (28 ตลุำคม 2558)
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง (28 มกรำคม 2559)
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (25 ตลุำคม 2559)
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำยงำนปฏิบัตกิำร (รักษำกำร)
(13 ตลุำคม 2558)
กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม2



14 รายงานประจ�าปี 2560

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ / ประวติัอบรม
• ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู การตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยสีหะพาณชิย์

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 143 / 2560

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัฯ ร้อยละ
-

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
มารดาของนางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 
และนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
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 
   บรษัิท ผลติภณัฑ์อาหารศรีสยาม จ�ากดั
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท ที.เค.เอช. วู๊ด พาวเวอร์ จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท สยามเดลี่ฟู้ดส์ จ�ากัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท กิมเฮง เดลี่ฟู้ดส์ จ�ากัด
2557 - 2559 กรรมการ 
   บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จ�ากัด 
2557 - 2558 กรรมการ 
   บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จ�ากัด
2557 - 2558 กรรมการ 
   บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จ�ากัด
2557 - 2558 พนักงานบัญชี 
   Herman Chan CPA & Co 

นางธญันย์ี  ไกรพิสิทธ์ิกุล
อำยุ 61 (ปี)
กรรมกำร (28 ตุลำคม 2558)
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16 รายงานประจ�าปี 2560

คณะผู้บริหาร

(ดูรายละเอียดในส่วนของประวัติกรรมการ)

นางสาวธณัฐภรณ์  ไกรพิสิทธิกุ์ล
อำย ุ37 (ปี)
กรรมกำร (10 มิถนุำยน 2558)
กรรมกำรบริหำร (13 ตลุำคม 2558)
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง (28 มกรำคม 2559)
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (13 ตลุำคม 2558)
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (19 เมษำยน 2560)
กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม2

(ดูรายละเอียดในส่วนของประวัติกรรมการ)

นายวรตุม์  ธรรมาวรานคุุปต์
อำย ุ35 (ปี)
กรรมกำร (28 ตุลำคม 2558)
กรรมกำรบรหิำร (28 ตลุำคม 2558)
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (28 มกรำคม 2559)
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร (25 ตลุำคม 2559)
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำยงำนปฏิบตักิำร (รกัษำกำร)
(13 ตลุำคม 2558)
กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม2
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(ดูรายละเอียดในส่วนของประวัติกรรมการ)

นายธนวรรธน์  ไกรพิสิทธ์ิกุล
อำย ุ33 (ปี)
กรรมกำร (28 ตุลำคม 2558)
กรรมกำรบรหิำร (28 ตลุำคม 2558)
ผูอ้�ำนวยกำรอำวโุสสำยงำนพัฒนำธรุกจิ  (13 ตลุำคม 2558)

คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Baltimore

สดัส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ
-

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
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�านวยการฝ่ายการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์
   และเลขานุการบริษัท 
   บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

นายณฐัพรรษ  ตนับญุเอก
อำยุ 42 (ปี)
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำยงำนบัญชแีละกำรเงนิ
(24 เมษำยน 2560)
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คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัฯ ร้อยละ
-

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
-ไม่มี-

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

คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สดัส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ
-

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานการเงิน
   และนักลงทุนสัมพันธ์ 
   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2558 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและการลงทุน 
   บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2558 นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายการเงินและการลงทุน 
   บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวพรกมล  หงษ์วไิล
อำย ุ32 (ปี)
ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนบญัช ี(26 มถินุำยน 2560)

นายธนาธิษณ์  ธนนิกุลณภัิทร์
อำยุ 36 (ปี)
ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิ และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(30 สงิหำคม 2560) 
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คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ / ประวติัอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Aberdeen  

ประเทศสหราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา  

ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ทนายความผู้ท�าค�ารับรองลายมือชื่อและเอกสาร                                                           

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
• Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริม                            

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 69/2559

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัฯ ร้อยละ
-

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
-ไม่มี-

นางสาวสมรมาศ  ชัยผาติกานต์
อำย ุ32 (ปี)
เลขำนุกำรบรษัิท (13 ตลุำคม 2558)

หมายเหตุ : 
1 สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครั้งนี้
  ซึ่งนับรวมการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
2 บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามสองในสามท่านลงลายมือชื่อ
  ร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
   เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
   เลขานุการ
   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   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 
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ ์
     ในการด�าเนนิงานของกลุ่มบรษิทัฯ
1.1 วิสัยทศัน์
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” 
หรือ “SSP”) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมกันเรียกว่า “กลุ่ม
บริษัทฯ”) มีวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจคือ 

“กลุ่มบริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นน�าแห่งเอเชีย  โดยจะเป็น
ผู ้ผลิตและจัดหาพลังงานที่ยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริม สนับสนุน 
สิ่งแวดล้อมที่สะอาดอย่างมั่นคง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสังคม”

1.2 พนัธกิจ
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บุคลากรและองค์กรธุรกิจมีส่วนร่วม
ในการพฒันาอนาคตอย่างยัง่ยนื โดยกลุม่บรษิทัฯ จะใช้ความเชีย่วชาญ
ในการสรรหาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม และสร้างสรรค์ทรพัยากรเชงิพลวตั
ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานได ้อย ่างยั่งยืน  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.3 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�าเนนิงานของกลุ่มบรษิทัฯ
กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น�าด้านการผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับสากลในการพัฒนาโครงการ เพื่อ 
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาด ยั่งยืน และสร้างผลประโยชน์สูงสุด 
ต่อสังคม กลยุทธ์ที่ส�าคัญเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวม ี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) มุ่งมั่นท่ีจะลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ในรปูแบบต่างๆ เช่น พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม พลงังานก๊าซ
ชีวภาพ และพลังงานชีวมวล ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย โดย
มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
จ�านวนรวมทั้งสิ้น 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมกับการพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยเริ่มจากการสร้างความรู้
ความเข้าใจในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน รวมไปถึง
สนับสนุนให้มีการจ้างงานจากชุมชนใกล้เคียงโครงการ ตั้งแต่ใน 
ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการไปจนถึงการด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ 
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนใกล้เคียงผ่านการเก้ือกูล  
ให้ความช่วยเหลอื และป้องกันผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ต่อสิง่แวดล้อม
ร่วมกับชุมชน

(3) ให ้ความส�าคัญต ่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา 
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานไฟฟ้า

2. ประวตัคิวามเป็นมา และพฒันาการทีส่�าคญั
2.1 ประวตัคิวามเป็นมาทีส่�าคญั
ในปี 2555 ครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่ม
บรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ถงึโอกาสทางธรุกจิในอตุสาหกรรมพลังงานหมนุเวยีน 
จากนโยบายส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ โดยการ 
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์
แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) 
จึงยื่นค�าร ้องและข้อเสนอการไฟฟ้าต ่อการไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (“กฟผ.”) ในนามของบริษัท เสริมสร้างพลังงาน จ�ากัด 
(“SPN”) และได้รบัการพจิารณาให้เข้าท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต์ และ SPN  
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 (“โครงการเสริมสร้าง โซลาร์”) ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 

ต่อมากลุ่มผู้ถือหุ้นจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (SSP) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เพื่อด�าเนินการ
ปรับโครงสร้างของกลุ ่มบริษัทฯ ให้มีความพร้อมส�าหรับการเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 
SSP ประกอบธุรกิจการถือหุ ้นในกลุ่มบริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆ  
ในอนาคต (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ 

ทั้งน้ี ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ และ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ SSP 
เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด (ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน) โดย  
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ณ 31 ธันวาคม 2560 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”)

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ
(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”)

บรษิทัผูด้�ำเนนิกจิกำร (“GK Operator”) ภำยใต้โครงสร้ำงกำรลงทนุ
แบบจีเค-ทีเค ที่ SEG ในฐำนะนักลงทุนทีเค เข้ำท�ำสัญญำกำรลงทุน 
ทีเค (“TK Agreement”) ด้วย
(19) SS Hidaka No Mori G.K.5  (“SSH”) 
(20) GSSE G.K.6  (“GSSE”) และ
(21) Zouen Energy G.K.7  (“ZOUEN”)
(22) Ashita Power 1 G.K.8  (“ASP1”)
(23) Ashita Power 2 G.K.9  (“ASP2”)

1 จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมี SI เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0
2 จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมี SGP เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0
3 จัดตั้งในเขตบริหารฮ่องกงโดยมี AE เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
4 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดย ACM เป็นผู้ถือร้อยละ 100.0
5 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดย SEG ลงทุนในโครงการฮิดะกะ ในฐานะนักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตราร้อยละ 86.9 ตามสัดส่วน 
   เงินลงทุนทีเค
6 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดย SEG ลงทุนในโครงการยามากะ ในฐานะนักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตราร้อยละ 90.0 ตามสัดส่วน 
   เงินลงทุนทีเค
7 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดย SEG ลงทุนในโครงการโซเอ็น ในฐานะนักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตราประมาณร้อยละ 100.0   
   ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
8 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดย SEG ลงทุนในโครงการลีโอ ในฐานะนักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตราประมาณร้อยละ 100.0  
   ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
9 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดย SEG ลงทุนในโครงการลีโอ ในฐานะนักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตราประมาณร้อยละ 100.0  
   ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
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2.2 พฒันาการทีส่�าคญั

ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

2553 •	 นายวิวรรธน์	ไกรพิสิทธิ์กุล	และผู้ถือหุ้นอีก	2	ราย	ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	
ได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ง	SPN	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2553	ต่อมาครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล	ได้เข้าซื้อหุ้น	SPN	จากผู้ถือหุ้น
เดิมทั้ง	2	รายส่งผลให้ครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ	100.0	ใน	SPN

•	 SPN	ได้ยืน่ค�าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็	(SPP)	ต่อ	กฟผ.	ประเภทสญัญา	Non-Firm โครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์	ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา	40	เมกะวัตต์	เชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า	
ส่วนภูมิภาค	(“กฟภ.”)	ที่สถานีไฟฟ้าโคกส�าโรง	

2555 •	 กฟผ.	แจ้งผลพจิารณารบัซือ้ไฟฟ้าตามค�าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าของ	SPN	โดยคณะกรรมการบรหิารมาตรการส่งเสรมิ
การผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน	มมีตเิหน็ชอบให้	กฟผ.	รบัซือ้ไฟฟ้าจาก	SPN	ทีส่่วนเพิม่ราคารบัซือ้ค่าไฟฟ้า	(Adder)	
ในอตัรา	6.5	บาท/กโิลวตัต์-ชัว่โมง	เป็นระยะ	10	ปี	นบัจากวนัเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์	(COD)	

2556 •	 SPN	ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายกับ	กฟผ.	ในวันที่	7	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	โดย	กฟผ.	ตกลงรับซื้อไฟฟ้าที่ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา	40	เมกะวัตต์	ณ	ระดับแรงดัน	115	กิโลโวลท์	และสัญญาดังกล่าวมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา	
5	ปี	และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ	5	ปี	เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญา	ทั้งนี้	SPN	ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า	
(Adder)	ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	ในอัตรา	6.5	บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	เป็นระยะ	10	ปี	นับจากวันเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์	(COD)

•	 SPN	ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	โดยได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี	และสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ	จากการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ในเดือนพฤศจิกายน	ปี	2556

2557 • SPN ได้ลงนามในสัญญาส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ซ่ึงประกอบไปด้วย  
(1) สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) เพื่อออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า

     (2) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ
     (3) สัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติและบ�ารุงรักษา  (O&M Contractor) 
• SPN ได้รบัใบอนญุาตทีส่�าคญัในการประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ อนัได้แก่ ใบอนญุาตให้ผลติพลงังานควบคมุ 

(“พค.2”) ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (“ร.ง. 4”) และใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย

2558 •	 โครงการเสรมิสร้าง	โซลาร์	ภายใต้การด�าเนนิงานของ	SPN	ก่อสร้างแล้วเสรจ็	และเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์	(COD)	เมือ่	
วนัที	่2	กมุภาพนัธ์	2558	โดยมปีรมิาณพลงังานไฟฟ้าเสนอขายตามสญัญา	40	เมกะวตัต์	ให้แก่	กฟผ.	ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า	

•	 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่	(ซึ่งได้แก่	ครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล)	ได้ด�าเนินการจัดตั้ง	SSP	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2558	เพื่อประกอบ
ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding Company)	ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ

•	 ต่อมากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ด�าเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ	โดย	SSP	เข้าซื้อหุ้นของ	SPN	AE	EP	PE	PTG	SCS	SRP		
SS	SSC	SI	SN	จากผู้ถือหุ้นเดิม	ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล	และบุคคลที่มิใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และมิใช่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ส่งผลให้	SSP	ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ	100.0	เพื่อรองรับการขยาย	
การลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ	ของกลุ่มบริษัทฯ	ทั้งในและต่าง
ประเทศ	

•	 กลุ่มบริษัทฯ	จัดตั้ง	SGP	และ	SEG	ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง	ในเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน	2558	ตามล�าดับ		
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ในต่างประเทศ	

2559 • ในเดือนมีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ACM ขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อขยายธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในต่างประเทศ และซื้อหุ้นทั้งหมดของ SJC ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศญี่ปุ่น และหุ้นทั้งหมดของ PPP จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจเกี่ยวเน่ืองอ่ืนๆ กับธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น 
ในอนาคต 

• SEG บริษัทย่อยที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ได้เข้าท�าสัญญาการลงทุนทีเค ในฐานะ
นักลงทุนทีเค กับ SSH ในฐานะผู้ด�าเนินกิจการ ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค เพ่ือลงทุนพัฒนาก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 17 เมกะวัตต์ ในสัดส่วน 
ร้อยละ 86.9 ของเงินลงทุนทีเคทั้งหมด โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่อ�าเภอฮิดะกะ จังหวัดฮอกไกโด
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

• ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาที่ส�าคัญเพื่อลงทุน พัฒนา และก่อสร้างโครงการฮิดะกะ  
โดยโครงการฮิดะกะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2559 

• ในไตรมาสที ่4 ปี 2559 SEG บรษัิทย่อยท่ีจดัตัง้ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึง่บริษัทฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.0 ได้เข้าท�าสัญญา
การลงทุนทีเค ในฐานะนักลงทุนทีเค กับ GSSE ในฐานะผู้ด�าเนินกิจการ ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค  
เพื่อลงทุนพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา  
30 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.0 ของเงินลงทุนทีเคทั้งหมด 

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

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

-  SEG บรษิทัย่อยท่ีจัดตัง้ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.0 ได้เข้าท�าสญัญาการลงทนุทเีค ในฐานะ 
นกัลงทนุทเีค กบั ZOUEN ในฐานะผูด้�าเนนิกจิการ ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจเีค-ทเีค เพือ่ลงทุนพฒันาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่น่ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าเสนอขายตามสญัญา 6 เมกะวตัต์ ในสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 100.0 ของเงนิลงทนุทเีคทัง้หมด  

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

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  
พ.ศ. 2560 ในฐานะผู้ร่วมลงทุน โดยลงทุนผ่าน SS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และบริษัทฯ ถือหุ้น 
ในสัดส่วนร้อยละ 100  

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

ไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 30 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวได้ก�าหนดเงื่อนไขที่ส�าคัญตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกันว่า 
โครงการลโีอต้องได้รบัใบอนุญาตให้ด�าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าจาก METI (METI Approval) และใบอนุญาตเชือ่มโยง
กับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection Approval) และผู้ขายไม่สามารถเจรจาซื้อขาย และ/หรือโอนสิทธิในโครงการ
ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใด 

- กลุ่มบรษิทัฯ ได้เข้าท�าสัญญาก�าหนดกรอบการพัฒนาโครงการยามากะ 2 (Framework Agreement) ปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 10 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100.0 ของเงินลงทุนทีเคทั้งหมด โดยจะต้องมีการ
เข้าท�าสัญญาหลัก (Definitive Agreement) ในการลงทุนและพัฒนาโครงการในภายหลัง 

- SN ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด เพิ่มเติมอีก 1 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้ง 
998 กิโลวัตต์ 

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

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรองรับการลงทุนโครงการในต่างประเทศเพิ่มเติม โดยลงทุนผ่าน SI
- กลุ่มบรษิทัฯ มกีารเข้าลงนามในสญัญาต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Khunsight 

Kundi ในประเทศมองโกเลีย ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75 โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน SSSG โดยปริมาณพลังงานไฟฟ้า
เสนอขายตามสัญญา 15 เมกะวัตต์ (ก�าลังการผลิตติดตั้ง 16.4 เมกะวัตต์)

- SEG บริษัทย่อยที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ได้เข้าท�าสัญญาการลงทุนทีเค  
ในฐานะนักลงทุนทีเค กับ Ashita Power 1 GK และ Ashita Power 2 GK ในฐานะผู้ด�าเนินกิจการ ภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบจีเค-ทีเค เพื่อลงทุนพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นโครงการ LEO ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสญัญา 30 เมกะวตัต์ (ก�าลงัการผลติตดิตัง้ 40 เมกะวตัต์) ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 100.0 
ของเงินลงทุนทีเคทั้งหมด
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3. โครงสร้างบรษิทัฯ
ณ ปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2560) กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้าง ดังนี้
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1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding Company) 
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ 
มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดังนี้

โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโครงการที่เปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจ�านวน 1 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างจ�านวน 6 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
และยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างจ�านวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้

1.1 โครงการทีเ่ปิดด�าเนนิการเชิงพาณชิย์แล้ว จ�านวน 1 โครงการ 
      ก�าลังการผลิตตดิตั้งรวมทั้งส้ิน 52 เมกะวตัต์ ซึง่ได้แก่
(1) โครงการเสรมิสร้าง โซลาร์ (ในประเทศไทย) ก�าลังการผลติตดิตัง้ 52 

เมกะวัตต์ เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2558  

1.2 โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน  6 โครงการ ก�าลัง  
      การผลิตตดิตั้งรวมท้ังส้ิน 81.3 เมกะวตัต์ ซึง่ได้แก่
1) โครงการฮิดะกะ (ในประเทศญี่ปุ่น) ก�าลังการผลิตติดต้ัง 21.0  

เมกะวัตต์
2) โครงการยามากะ (ในประเทศญ่ีปุ่น) ก�าลังการผลิตติดต้ัง 34.5 

เมกะวัตต์
3) โครงการโซเอ็น (ในประเทศญี่ปุ ่น) ก�าลังการผลิตติดตั้ง 8.0  

เมกะวัตต์
4) โครงการ SNNP1 (ในประเทศไทย) ก�าลังการผลิตติดต้ัง 0.4  

เมกะวัตต์ 
5) โครงการ SNNP2 (ในประเทศไทย) ก�าลังการผลิตติดต้ัง 1.0  

เมกะวัตต์
(6) โครงการ Khunsight Kundi (ในประเทศมองโกเลยี) ก�าลงัการผลติ

ติดตั้ง 16.4 เมกะวัตต์

1.3 โครงการทีอ่ยู่ระหว่างพฒันาและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง จ�านวน 
       3  โครงการ ก�าลังการผลิตตดิตั้งรวมทั้งส้ิน 57.5 เมกะวตัต์ ซึง่ได้แก่
1) โครงการลีโอ (ในประเทศญี่ปุ ่น) ก�าลังการผลิตติดต้ัง 40.0  

เมกะวัตต์
2) โครงการยามากะ 2 (ในประเทศญี่ปุ ่น) ก�าลังการผลิตติดตั้ง  

12.5 เมกะวัตต์
3) โครงการโซลาร์ อผศ. (ในประเทศไทย) ก�าลังการผลิตติดตั้ง 5.0 

เมกะวัตต์

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar 
Rooftop) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และ
กลุ่มประเทศในเขตอาเซียน 

กลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1) ธุรกิจลงทนุและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โดยแบ่ง 
     ออกเป็น

• ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Farm) ในประเทศไทย 
ซึง่ประกอบไปด้วย (1) โครงการเสรมิสร้าง โซลาร์ จงัหวดัลพบรุี
และ (2) โครงการโซลาร์ อผศ. จงัหวดัราชบรุ ีรวมก�าลงัการผลติ
ติดตั้ง 57.0 เมกะวัตต์

• ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ในต่าง
ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการในประเทศญ่ีปุ่น ได้แก่  
(1) โครงการฮิดะกะ (2) โครงการยามากะ (3) โครงการโซเอ็น 
(4) โครงการลีโอ และ (5) โครงการยามากะ 2 รวมก�าลังการ
ผลิตติดตั้ง 116 เมกะวัตต์ และโครงการในประเทศมองโกเลีย
ได้แก่ โครงการ Khunsight Kundi ก�าลังการผลิตติดตั้ง 16.4 
เมกะวัตต์ ซึ่งรวมก�าลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 132.4 เมกะวัตต์  

• ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar 
Rooftop) ในประเทศไทย ซึง่ประกอบไปด้วย (1) โครงการ SNNP 1 
(2) โครงการ SNNP 2 รวมก�าลังการผลิตติดตั้ง 1.4 เมกะวัตต์

2) ธรุกิจลงทนุและพฒันาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนประเภทอืน่ๆ 
เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เป็นต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน  
ยังไม่มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ

รายได้ ส�าหรับรอบปีบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ส�าหรับรอบปีบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�าหรับรอบปีบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่า
(ล้านบาท) ร้อยละ1 มูลค่า

(ล้านบาท) ร้อยละ1 มูลค่า
(ล้านบาท) ร้อยละ1

รายได้จากธุรกิจ Solar Farm  ในประเทศไทย

รายได้ตามอัตราค่าไฟฟ้า 
(ค่าไฟฐาน บวกค่า Ft)

292.9 34.3 285.6 32.6 283.8 32.4

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม 
ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)

553.3 64.9 583.6 66.6 587.9 67.0

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ 846.2 99.2 869.2 99.1 871.7 99.4

รายได้อื่น2 6.4 0.8 7.5 0.9 5.4 0.6

รำยได้รวม 852.6 100.0 876.7 100.0 877.1 100.0

หมายเหตุ :  1 ร้อยละของรายได้รวม 
  2 รายได้อื่น เช่น ค่าภาษีอากรน�าเข้าเครื่องจักร ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นต้น
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หัวข้อ รายละเอียด

บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการ SPN

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ	100

ที่ตั้งโครงการ อ�าเภอโคกส�าโรง	จังหวัดลพบุรี	ประเทศไทย

ขนาดพื้นที่ 889-0-55	ไร่

ก�าลังการผลิตติดตั้ง/ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 52/40	เมกะวัตต์

ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าฐาน	บวกค่า	Ft	และ	Adder	6.5	บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

สถานะโครงการ เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

วันที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 2	กุมภาพันธ์	2558

เทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ Thin Film Silicon

ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างโซลาร์ มีรายละเอียด ดังนี้

2. การประกอบธุรกิจและสายผลิตภัณฑ์

2.1 ลักษณะผลติภัณฑ์หรอืบรกิาร

(1) ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศไทย

โครงกำรเสริมสร้ำงโซลำร์ (SPN) 
SPN ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญารวม 40 เมกะวัตต์ 
โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นสญัญาประเภท Non-Firm (ซึง่หมายถงึไม่มกีารก�าหนดปรมิาณไฟฟ้าขัน้ต�า่ทีต้่องจ�าหน่ายให้ กฟผ.) มอีายสุญัญา 
5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 5 ปี เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญา ซ่ึงได้ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (“Adder”) ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในอัตรา 6.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี จากวันเริ่มต้นเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะต่ออายุสัญญาเมื่อครบก�าหนด 5 ปี จนสิ้นอายุโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโครงการมีอายุประมาณ 25 ปี
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โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต์ 
ที่จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย (เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)
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หัวข้อ รายละเอียด

บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการ SS

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ	100

ที่ตั้งโครงการ จังหวัดราชบุรี

ขนาดพื้นที่ 51	ไร่

ก�าลังการผลิตติดตั้ง/ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 5/5	เมกะวัตต์

ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าแบบ	Feed-in Tariff	จ�านวน	4.12	บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง		
(คงที่ตลอดระยะเวลา	25	ปี)

สถานะโครงการ อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาและเตรียมตัวเพื่อเริ่มก่อสร้าง

ประมาณการวันที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ภายใน	31	ธันวาคม	2561

เทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ Poly Crystaline Silicon

โครงกำรโซลำร์ อผศ. จังหวัดรำชบุรี 
โครงการโซลาร์ อผศ. จงัหวดัราชบรุ ีเป็นการลงทนุผ่าน SS ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย ในฐานะผูร่้วมลงทนุ ร่วมกบัองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (“อผศ.”) ในฐานะเจ้าของโครงการ ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 
ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 
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โครงการ โครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ โครงการโซเอ็น โครงการลีโอ โครงการยามากะ 2

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

อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

สัดส่วนการลงทุนโดยกลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ 86.9 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ประมาณ
ร้อยละ 100

ประมาณ
ร้อยละ 100.0

ประเภทธุรกิจ Solar Farm Solar Farm Solar Farm Solar Farm Solar Farm

ที่ตั้ง จังหวัดฮอกไกโด จังหวัดคุมาโมโต้  จังหวัดคุมาโมโต้  จังหวัดชิซุโอกะ  จังหวัดคุมาโมโต้  

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 21 เมกะวัตต์ 34.5 เมกะวัตต์ 8 เมกะวัตต์ 40 เมกะวัตต์ 12.5 เมกะวัตต์

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 
ตามสัญญา

17 เมกะวัตต์ 30 เมกะวัตต์ 6 เมกะวัตต์ 30 เมกะวัตต์ 10 เมกะวัตต์

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี 20 ปี 20 ปี 20 ปี 20 ปี

ก�าหนดการเปิดด�าเนนิการเชิงพาณชิย์ ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2563

(2) ธุรกิจ Solar Farm ในต่ำงประเทศ
การลงทุนในธรุกจิ Solar Farm ในต่างประเทศ ณ ปัจจุบนัของกลุม่บรษิทั ประกอบด้วยการลงทนุในประเทศญีปุ่น่และประเทศมองโกเลยี ดงันี้

ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น
ในการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น บริษัทมีการลงทุน 5 โครงการผ่านโครงสร้างแบบจีเค-ทีเค โดยมีข้อมูลสรุป ดังต่อไปนี้
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โครงการ Khunsight Kundi

บริษัทผู้ด�าเนินกิจการ Tenuun Gerel Construction LLC (TGC) 

สัดส่วนการลงทุนโดยกลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ 75

ประเภทธุรกิจ Solar Farm

ที่ตั้ง Khunsight, TUV, ประเทศมองโกเลีย (ประมาณ 40 กม. ทางใต้ของ Ulanbaatar เมืองหลวง
ของประเทศมองโกเลีย)

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 16.4 เมกะวัตต์

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตาม
สัญญา

15 เมกะวัตต์

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 12 ปี (ตามสัญญาซื้อขายปัจจุบัน)

ก�าหนดการเปิดด�าเนนิการเชิงพาณชิย์ ไตรมาส 1 ปี 2562

ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศมองโกเลีย
ในปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนโครงการ Solar Farm ในประเทศมองโกเลีย 1 โครงการโดยมีข้อมูลสรุป ดังนี้
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(3) ธุรกิจ Solar Rooftop ในประเทศไทย

โครงการ โครงการ	SNNP	1 โครงการ	SNNP	2

บริษัทผู้ด�าเนินการ SN SN

สัดส่วนการถือหุ้นโดย SSP ร้อยละ	100 ร้อยละ 100

ประเภทธุรกิจ Solar Rooftop Solar Rooftop

ที่ตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 384	กิโลวัตต์ 998 กิโลวัตต์

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 25	ปี 25 ปี

ก�าหนดการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ไตรมาส	1	2561 ไตรมาส 2 2561

โครงการ	SNNP	1

โครงการ	SNNP	2
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3. การตลาดและการแข่งขนั
3.1 กลยุทธ์การแข่งขนั 
กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขันและขยายธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบไป
ด้วย (1) พัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน (2) พัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ด้วยตนเอง และ (3) เข้าซื้อ/
ควบรวมกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) พัฒนำประสิทธิภำพของโครงกำรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ 
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนสูงสุด
• กำรเลือกใช้เทคโนโลยี : กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้เทคโนโลยีและ

อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับโครงการที่ลงทุนเพื่อให้
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและสม�่าเสมอ

 
 ส�าหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ ่มบริษัทฯ  

ในปัจจบุนันัน้ กลุม่บรษิทัฯ เลอืกใช้แผงพลงังานแสงอาทติย์จาก
กลุ่มผู้ผลิตแผงชั้นน�าระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต
และพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรม น่าเชื่อถือ 

 ท้ังนี้ บริษัทผู้ผลิตแผงดังกล่าวยังให้การรับประกันคุณภาพของ
แผง และการรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แผงเซล์แสงอาทิตย์ (PV Output Warraty)  

 
•  กำรเลือกที่ต้ังโครงกำร : กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาเลือกพ้ืนที่ตั้ง

โครงการ โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ (1) ค่าความเข้มของ
แสงอาทิตย์ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะเลือกที่ตั้งโครงการที่มีค่าความ
เข้มของแสงในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนของ
โครงการและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ที่คุ ้มค่าและน่าพอใจ
ส�าหรับกลุ่มบริษัทฯ (2) ปัจจัยทางด้านสภาพภูมิประเทศ เช่น 
ความลาดชันของพื้นที่ ลักษณะความแข็งของดิน ความสูงของ
พื้นที่จากระดับน�้าทะเล และความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ  
(3) สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ และ (4) ต้ังอยู่ในบริเวณที่
ไม่มีข้อจ�ากัดในการเช่ือมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อ
ควบคุมต้นทุนในการพัฒนาโครงการ  

•  กำรคัดเลือกผู้รับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ และผู้ให้บริกำรด้ำน 
กำรปฏิบัติกำรและบ�ำรุงรักษำ : กลุม่บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัใน
การเลอืกผูร้บัเหมาแบบเบด็เสร็จ และผูใ้ห้บรกิารด้านการปฏบิติั
การและบ�ารงุรกัษาชัน้น�า ทีม่ปีระสบการณ์ ความน่าเชือ่ถอื ความ
มัน่คงทางการเงนิ รวมถึงข้อเสนอราคาทีเ่หมาะสม เพือ่ให้มัน่ใจ
ได้ว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
ตามเป้าหมาย และได้ผลตอบแทนจากการลงทนุตามทีค่าด    

•  กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน : กลุ่มบริษัทฯ มีการตรวจสอบ
การท�างานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างใกล้ชิด  
และรายงานผลการเป็นประจ�าตามที่ก�าหนดในสัญญาของ 
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา  
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(2)  เติบโตจำกกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนใหม่
ด้วยตนเอง (Organic Growth)
• โครงกำรภำยในประเทศ : กลุ่มบริษัทฯ เตรียมความพร้อมทาง

ด้านบคุลากรและเงินทนุ เพือ่ให้สามารถลงทุนในโครงการใหม่ๆ 
ในประเทศได้เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงติดตามนโยบายของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน โอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาก�าลัง
การผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) 
และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015)  

•  โครงกำรในต่ำงประเทศ : กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายวิเคราะห์
และพฒันาธุรกจิ (Business Development) ทีม่ปีระสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน โดยมี 
การศกึษาข้อมลูและความเป็นไปได้ในการลงทนุ โอกาสทางธรุกิจ 
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ ที่ได้รับ
การสนับสนุนตามนโยบายภาครัฐอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศ
มองโกเลีย ตลอดจนประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ เป็นต้น  

(3) เติบโตจำกกำรเข้ำซื้อ/ควบรวมกิจกำรทั้งในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ (Inorganic Growth)
•  กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน 

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ท้ังทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันา อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
หรอืเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว เพ่ือให้กลุม่บรษัิทฯ สามารถ
เติบโตในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้  การเข ้าซื้อกิจการดังกล่าวขึ้นอยู ่กับ 
ความเหมาะสมและโอกาสทางธรุกจิ โดยมุง่เน้นถงึผลประโยชน์
สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ
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3.2  กลุม่ลูกค้าเป้าหมาย 
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส�าหรับธุรกิจดังกล่าว เป็น 
หน่วยงานราชการที่เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าในประเทศไทย เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 
เป็นต้น ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรม (Industrial User) และผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในประเทศญี่ปุ่น เช่น  Hokkaido Electric Power 
Company Limited, Kyushu Electric Power Co., Inc และ Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc เป็นต้น 

นอกจากนี ้ในการขยายธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนของกลุม่บรษิทัฯ ในอนาคตนัน้ ทางกลุม่บรษิทัฯ จะมุง่เน้นการเข้าท�าสญัญาระยะกลาง-ยาว
กับผู้รับซื้อไฟฟ้าท่ีมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงทางการเงิน เช่น หน่วยงานราชการ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรม (Industrial User) หรือ 
บริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีรายได้ท่ีมีความมั่นคงใน 
ระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่จ�ากัด 

4. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
เพือ่ประกอบการขออนญุาตก่อสร้างและด�าเนนิโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุม่บรษัิทฯ ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เป็นโครงการ
หรือกิจการที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ “EIA”) ทั้งนี้ ประเภท
รายงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ต้องจัดท�า โดยจ�าแนกตามประเภทของโรงไฟฟ้าและขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ก�าลังการผลิตติดตั้ง
ประเภทโรงไฟฟ้า

พลังความร้อน ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง

10 เมกะวัตต์ขึ้นไป EIA/EHIA CoP

5 -10 เมกะวัตต์ CoP + ESA CoP + ESA

1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป CoP CoP

ที่มา : คู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า - ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า และจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
        กิจการพลังงาน ฝ่ายใบอนุญาต
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ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการด�าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงานเพื่อศึกษาและด�าเนิน
งานในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัติามมาตรการเกีย่วกบัผลกระทบสิง่แวดล้อม เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุม่บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิการทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

5. งานทียั่งไม่ส่งมอบ
-ไม่มี-

6. โครงการในอนาคต
โครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ (ณ 31 ธันวาคม 2560) สามารถแบ่งตามสถานะการพัฒนาโครงการได้ ดังนี้ 
(1)  โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง จ�ำนวน 6 โครงกำร ก�ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 81.3 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบไปด้วย

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่
 - โครงการฮิดะกะ ก�าลังการผลิตตั้ง 21 เมกะวัตต์
 - โครงการยามากะ ก�าลังการผลิตตั้ง 34.5 เมกะวัตต์
 - โครงการโซเอ็น ก�าลังการผลิตตั้ง 8 เมกะวัตต์
• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ SNNP 1 

และโครงการ SNNP 2 ก�าลังการผลิตตั้งรวม 1.4 เมกะวัตต์
• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศมองโกเลีย จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Khunsight Kundi ก�าลังการผลิตติดตั้ง 

16.4 เมกะวัตต์ (ระหว่างเตรียมตัวก่อสร้าง)

(2)  โครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงพฒันำและยงัไม่ได้เริม่ก่อสร้ำง จ�ำนวน 3 โครงกำร ก�ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมทัง้สิน้ 57.5 เมกะวตัต์ ซึง่ประกอบไปด้วย
•  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโซลาร์ อผศ. จังหวัดราชบุรี ก�าลังการผลิตติดตั้ง 

5 เมกะวัตต์
•  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการลีโอ และโครงการยามากะ 2 รวมก�าลังการผลิต

ติดตั้ง 52.5 เมกะวัตต์ 
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ระบุด้านล่างเป็นความเสี่ยงบางประการที่ส�าคัญซึ่งอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน 
โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมูลค่าหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ 
อาจยังมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่กลุ ่มบริษัทฯ ยังไม่อาจคาดการณ์ได้  
ในปัจจุบัน หรือเป็นความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้แล้ว
เหน็ว่าไม่มผีลกระทบในสาระส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกิจของกลุม่บรษิทัฯ

นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น  
“เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดว่า” “วางแผนว่า” “ประสงค์จะ”  
“โดยประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต 
ประมาณการผลการด�าเนนิงาน การประกอบธรุกจิ แผนการขยายธรุกจิ 
การเปลีย่นแปลงกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิธรุกจิ นโยบายรฐับาล
ในประเทศต่างๆ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ 
ในอนาคต เป็นความเห็นของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน และไม่เป็นการ
รับรองถึงการด�าเนินธุรกิจ หรือเหตุการณ์ในอนาคต ไม่ว่าในลักษณะใด 
โดยผล หรือเหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการประมาณการ 
หรือการคาดการณ์ดังกล่าว

ปัจจัยความเส่ียงทีส่�าคญัส�าหรบักลุม่บรษิทัฯ แบ่งออกเป็น (1) ความเสีย่ง
จากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื่น  
(Holding Company) (2) ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ (3) ควาเสีย่ง
ด้านการบริหารจัดการ (4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (5) ความเสี่ยง 
จากการลงทุนในโครงการใหม่ และ (6) ความเสี่ยงเก่ียวกับหุ้นสามัญ 
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ความเส่ียงจากการเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธรุกิจโดยการ 
     ถือหุ้นในบรษิทัอืน่ (Holding Company)
เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและ 
ไม่มีการด�าเนินธุรกิจของตัวเองท่ีจะก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนัยส�าคัญ  
ดังนั้น ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับ
ผลการด�าเนินงานและการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย ปัจจุบัน บริษัทฯ 
ถอืหุ้นในบรษัิทย่อยทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศจ�านวน 23 บรษิทั 
เป็นการลงทนุผ่านโครงสร้างแบบจเีค-ทเีค ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 5 บริษัท 

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทย่อยและการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย และ 
บริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหรือก�าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักเงินต่างๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด อย่างไรก็ดี บริษัทย่อย
อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ ้นเนื่องจากมีข้อจ�ากัด 
บางประการ เช่น ข้อจ�ากัดตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคาร
พาณิชย์ ความจ�าเป็นในการส�ารองเงินทุนเพ่ือขยายธุรกิจ รวมถึง 
การเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญัของข้อก�าหนดทางกฎหมายในประเทศ 
ที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ กรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้
จากเงนิปันผลลดลง และส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนนิงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 SPN ซึง่เป็นบริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย (“โครงการเสริมสร้าง  
โซลาร์”) มีเงินกู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขก�าหนดให้  
SPN จะต้องช�าระคืนหนี้และมีอัตราส่วนทางการเงินตามข้อก�าหนด 
ในสญัญาเงนิกูด้งักล่าวก่อนจงึจะสามารถจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ได้ 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการที ่SPN ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ 
หาก SPN ยังไม่สามารถช�าระคืนเงินกู้ หรือไม่สามารถด�ารงอัตราส่วน
ทางการเงิน หรือไม่สามารถด�าเนินการตามเง่ือนไขตามข้อก�าหนดของ
สัญญาเงินกู้ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 
SPN มผีลประกอบการและสภาพคล่องเพียงพอ สามารถด�ารงอตัราส่วน
ทางการเงินและปฏิบัติตามข้อก�าหนดของสัญญาดังกล่าวที่จะสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด
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ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง  
ณ 31 ธันวาคม 2560 โครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ และโครงการ
โซเอน็ อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ส่วนโครงการลีโอและโครงการยามากะ 2 
ซึ่ งป ัจจุบันอยู ่ระหว ่างการพัฒนาและยังไม ่ได ้ เริ่มก ่อสร ้างนั้น  
กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในโครงการดังกล่าวผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบ 
จีเค-ทีเค การจ่ายส่วนแบ่งก�าไรจากโครงการดังกล่าว จะเป็นไปตาม
อัตราที่ก�าหนดไว้ในสัญญาการลงทุนทีเค ระหว่างผู ้ด�าเนินกิจการ  
และนักลงทุนทีเค และเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์  
และสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ ่น จึงมีความเส่ียงในลักษณะ
เดียวกัน

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  
(Solar Rooftop) ในประเทศไทย อันได้แก่ โครงการ SNNP 1 และ 
SNNP 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ลงทุน
ในโครงดังกล่าว ผ่าน SN ด้วยเงินทุนของบริษัทฯ โดยไม่มีการใช ้
เงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ ดังน้ัน SN จึงยังไม่มีข้อจ�ากัดในการจ่าย
เงินปันผลจากเงื่อนไขเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ดี SN มี 
ความเส่ียงท่ีอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากกระบวนการพัฒนา 
และ/หรือก่อสร้างโครงการ ล่าช้ากว่าทีก่�าหนด หรอืผลประกอบการของ
โครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ตัดสินใจ
จัดหาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ส�าหรับโครงการดังกล่าว

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมองโกเลีย 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมตัวก่อสร้าง โดยกลุ่มบริษัทฯ และผู้ร่วม

ลงทนุอืน่ มแีผนจะใช้เงนิทนุจากผูถ้อืหุน้ในช่วงระหว่างก่อสร้าง และจะ
มีการจัดหาเงินกู้ยืมโครงการ (Project Finance) ภายหลังจากท่ี
โครงการเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว (หรอืช่วงเวลาก่อนหน้า) ดงันัน้
โครงการดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันเช่นกัน

2. ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และ (2) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ กับ 
การผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนทัง้ในและต่างประเทศ 
 
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โครงการที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง และโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันาและยงัไม่เริม่
ก่อสร้าง ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

2.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์

ควำมเสีย่งจำกแสงอำทติย์มคีวำมเข้มของแสงน้อยกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว้
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ต้องพึง่พงิแสงอาทติย์ในการผลติไฟฟ้าเป็น
ปัจจัยหลัก หากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติ มีเมฆปกคลุม
เป็นจ�านวนมาก หรือมีสภาพอากาศแปรปรวน อาจส่งผลให้โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่าง 
เต็มที่ กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง
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จากการท่ีแสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติเช่นเดียวกับ 
ผู้ประกอบการทั่วไปในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

อย่างไรกด็ ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุม่บรษิทัฯ ในประเทศไทย 
มีความได้เปรียบด้านสถานท่ีต้ัง เนื่องจากประเทศไทยอยู ่ใกล้กับ
เส้นศูนย์สูตร จึงท�าให้มีความเข้มของแสงค่อนข้างสูง นอกจากนี้  
ในการประเมินต�าแหน่งที่ต้ังพื้นที่โครงการทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลสถิติความเข้มของแสงใน 
แต่ละพืน้ท่ีโดยใช้ข้อมลูความเข้มของแสงในอดตีเป็นระยะเวลาประมาณ  
25 - 28 ปี จากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ เช่น ข้อมูลของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ข้อมูลขององค์การบริหารการบิน
และอวกาศแห่งชาติ (NASA) องค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (New Energy and Industrial Development 
Organization (“NEDO”) และข้อมูลจาก Meteonorm เป็นต้น เพื่อ
ให้มั่นใจว่าบริเวณที่ตั้งโครงการ มีความเข้มของแสงอยู่ในระดับที่
สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในระดับที่น่าพอใจ 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อ
ประเมินปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องทางเทคนิค เช่น ความเข้มของแสง 
ลกัษณะทีด่นิ ต�าแหน่งท่ีตัง้โครงการ และคุณสมบติัของอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม
ส�าหรับโครงการ ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนของ 
กลุ่มบริษัทฯ 

ควำมเสีย่งจำกแผงเซลล์แสงอำทติย์เสือ่มสภำพเรว็กว่ำทีค่ำดกำรณ์  
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าของ 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ หากแผงเซลล์แสงอาทติย์มีการเสือ่มสภาพ
เร็วกว่าปกติ อาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้น้อยลง และส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนนิงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับประกันที่ส�าคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงกำรที่เปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
• โครงกำรเสริมสร้ำง โซลำร์
(1) การรับประกันคุณภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา  

10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกิดการช�ารุดบกพร่อง  
ผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็ต้องด�าเนนิการแก้ไข ซ่อมแซม หรอืเปลีย่น
แผงใหม่ เพื่อให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถท�างานได้เป็นปกติ 

(2) การรบัประกันสมรรถนะขัน้ต�า่ของระบบผลติไฟฟ้า (Performance 
Ratio Warranty) รวมระยะเวลา 10 ปี โดยแบ่งเป็น (i) การ 

รับประกันในปีที่ 1 - 7 นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์  
โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ (ii) การรับประกันในปีที่ 8 - 10 
นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้ให้บริการด้านการ
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา หากสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้า 
น ้อยกว่าสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าขั้นต�่าที่รับประกัน  
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือ ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและ
บ�ารุงรักษาต้องด�าเนินการแก้ไข หรือช�าระเงินค่าชดเชยส่วนต่าง
ระหว่างค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง และค่าพลังงานไฟฟ้าท่ี 
รับประกันโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา 

(3) การรับประกันสมรรถนะของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผลิตได ้
จากแผงเซลล์แสงอาทติย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 
25 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ หากสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ต�่ากว่าที่รับประกัน ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จต้องด�าเนินการแก้ไข 
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามที่ให้การรับประกัน

(4) การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์หลัก (Product Warranty)  
เป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี ตามชนิดของอุปกรณ์หลัก นับจากวันเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หากอุปกรณ์
ดงักล่าวเกดิช�ารดุบกพร่อง ผูร้บัเหมาแบบเบ็ดเสรจ็ต้องด�าเนนิการ
แก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถ
ท�างานได้เป็นปกติ 

(5) การรับประกันระยะเวลาขั้นต�่าที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะ
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ (Warranted Plant Availability) 
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดย 
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา หากระยะเวลา 
ขัน้ต�า่ทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ผลติได้จรงิต�า่กว่าท่ีรบัประกนั  
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติกาและบ�ารุงรักษาต้องด�าเนินการแก้ไข 
หรือช�าระเงินค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างระยะเวลาท่ีโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้จริง และระยะเวลาขั้นต�่าที่รับประกัน
ว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถผลิตได้ 

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
• โครงกำรฮิดะกะ โครงกำรยำมำกะ และโครงกำรโซเอ็น 
(1) การรับประกันคุณภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา  

10 ปี ส�าหรับโครงการฮดิากะและโครงการยามากะ และรบัประกนั
เป็นระยะเวลา 2 ปี ส�าหรับโครงการโซเอ็น นับจากวันท่ีผู้ผลิต 
จดัส่งแผงเซลล์แสงอาทติย์ให้โครงการ โดยผู้รบัเหมาแบบเบด็เสรจ็ 
และ/หรือผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
เกิดช�ารุดบกพร่อง ผู ้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือผู ้ผลิต 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องด�าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
แผงใหม่ เพื่อให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถท�างานได้เป็นปกติ 

(2) การรับประกันสมรรถนะการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทติย์ (PV Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี ส�าหรับ
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โครงการฮิดากะและโครงการยามากะ และเป็นระยะเวลา 20 ปี 
ส�าหรับโครงการโซเอ็น นับจากวันที่ผู ้ผลิตจัดส่งแผงเซลล ์
แสงอาทติย์ให้โครงการ หากสมรรถนะการผลติไฟฟ้าของแผงเซลล์
แสงอาทติย์ ต�า่กว่าทีร่บัประกนั ผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็ และ/หรอื 
ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องด�าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามที่ให้การรับประกัน 

(3) การรับประกันเก่ียวกับคุณภาพของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลา  
2 ปี นับจากวันท่ีก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ หากโครงสร้าง ระบบ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเกิดช�ารุด
บกพร่อง ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ต้องด�าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม 
หรอืเปล่ียนใหม่ ให้อปุกรณ์ดงักล่าวสามารถท�างานได้เป็นปกต ิหรือ 
บริษัทผู้ด�าเนินกิจการสามารถด�าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือ
เปลีย่นใหม่ได้เอง และเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายดงักล่าวกับผูร้บัเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จในภายหลัง 

• โครงกำร SNNP 1 และ SNNP 2  
ส�าหรับโครงการ SNNP 1 และ SNNP 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น 
ได้รับการรับประกันคุณภาพของงานก่อสร้าง (Workmanship) เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ผู ้รับเหมาส่งมอบงานให้แก่ SN เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

• โครงกำร Khunsight Kundi (ในประเทศมองโกเลีย) 
ส�าหรับโครงการ Khunsight Kundi อยู่ระหว่างการเตรียมตัวก่อสร้าง 
กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขบางส่วนกับผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ/ผู้รับเหมา และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายให้โครงการ
ดังกล่าวได้รับการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ในลักษณะเดียวกันกับที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือเทียบ
เท่ากับมาตรฐานทั่วไปในอุตสาหกรรม

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้ำง
• โครงกำรโซลำร์ อผศ. จังหวัดรำชบุรี โครงกำรลีโอ และโครงกำร 
ยำมำกะ 2
ส�าหรบัโครงการอยูร่ะหว่างการพฒันาและยงัไม่ได้เริม่ก่อสร้างนัน้ กลุม่
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ/ผู้รับเหมา 
และ/หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายให้โครงการดังกล่าวได้รับการ 
รับประกันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันกับ 
ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือเทียบเท่ากับมาตรฐานทั่วไป 
ในอุตสาหกรรม

ควำมเสีย่งเก่ียวกบัประสิทธิภำพและควำมต่อเนือ่งของกระบวนกำร
ผลติไฟฟ้ำ
ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความมั่นคงของกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน

ของอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้า (2) การที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสภาพอากาศท่ี
ร้อน และ (3) การที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องหยุดการผลิตทั้ง
จากปัจจยัภายใน เช่น ปัญหาด้านเทคนคิในกระบวนการผลติไฟฟ้า หรอื
ปัจจัยภายนอก เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่เสถียรหรือต้องหยุด
ซ่อมบ�ารุง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ส�าหรับโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภท Thin Film Silicon ซึ่งเป็นเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีสภาพอากาศร้อน  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ  
ได้มีการบริหารจัดการความเส่ียง โดย (1) จัดให้มีการติดตามผล 
การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) เพื่อให้
สามารถระบแุละแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็และด�าเนนิการให้
โรงไฟฟ้ากลับมาจ�าหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ (2) จัดให้มีการตรวจสอบ
และซ่อมบ�ารงุโรงไฟฟ้าอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการด�าเนนิงาน
ของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ (3) จดัให้มกีารรบัประกนั
อปุกรณ์หลกัในการผลติไฟฟ้า เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าโครงการสามารถด�าเนนิ
การได้อย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและ
มองโกเลีย กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภท Poly 
Crystaline ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีสภาพอากาศ
หนาว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการท�าสัญญากับผู้ให้บริการด้านการ
ด�าเนินการและการบ�ารุงรักษา ที่มีประสบการณ์ในการด�าเนินการเพื่อ
ลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้รับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ  
กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ในการออกแบบ จัดหา
อุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ  
โดยผู ้รับเหมาเบ็ดเสร็จดังกล่าวควรมีคุณสมบัติที่ส�าคัญคือ (1) มี
ประสบการณ์และความช�านาญในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การ
ออกแบบ การจดัหาอปุกรณ์หรอืการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (2) มคีวามรูแ้ละ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และ (3) มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
และมัน่คง ซึง่คณุสมบติัดงักล่าวมคีวามส�าคญัต่อการให้บรกิาร เนือ่งจาก
โดยทั่วไปผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นผู้ให้การรับประกันผลงาน 
ตามมาตรฐานการให้บริการในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ลงทุน  
หากผูรั้บเหมาแบบเบด็เสรจ็มเีหตุขดัข้องในการด�าเนนิงานหรอืมปัีญหา
ด้านสภาพคล่อง อนัเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข และ/หรอื 
ภาระหน้าที่ตามสัญญา และ/หรือไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างให้เป็น
ไปตามแผนงานก่อสร้าง อาจท�าให้ (1) กลุม่บรษัิทฯ ไม่สามารถเรยีกร้อง 
ค่าชดเชยตามสัญญาดังกล่าวจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้ และ (2) 
การก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์และเกิดค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 
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เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

อย่างไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ มกีระบวนการพจิารณาผูร้บัเหมาแบบเบด็เสร็จ
ส�าหรับโครงการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่เข้มงวด โดยกลุ่ม
บริษัทฯ จะพิจารณาข้อมูลของผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จแต่ละราย เช่น 
ประสบการณ์ ความช�านาญ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ฐานะทางการเงิน 
ผลการด�าเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ขอบเขตการรบัประกนัผลงานและการบรกิาร และได้รบัการยอมรบัจาก
ธนาคารพาณิชย์ที่ให้เงินกู้ในการพัฒนาโครงการ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดจ้าง และมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมา
แบบเบ็ดเสร็จที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม 

โครงกำรที่เปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
ส�าหรับโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ซ่ึงเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว  
ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จก�าหนดให้ผู ้รับเหมาแบบ
เบด็เสรจ็ ต้องวางหลกัประกนัการด�าเนนิงาน (Performance Security) 
และหลักประกันการบ�ารุงรักษา (Maintenance Security) โดยกลุ่ม
บริษัทฯ สามารถเรียกร้องและหักค่าชดเชยจากหลักประกันดังกล่าว 
หากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ กระท�าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ก�าหนดในสัญญาดังกล่าวได้ เน่ืองจากผู ้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
แต่ละราย (ซึง่ประกอบไปด้วยผูร้บัเหมา 3 รายร่วมกนัให้บรกิารในรแูบบ
คอนซอร์เตยีม (Consortium) ตามสญัญาว่าจ้างผูร้บัเหมาแบบเบ็ดเสรจ็) 
มีความรับผิดชอบแบบร่วมกนัและแทนกนั (Jointly and Severally)  
ตามทีก่�าหนดในสญัญา

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
ส�าหรับโครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ และโครงการโซเอ็น ซึ่งอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทผู้ด�าเนินกิจการได้ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ ท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์และเป็นผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็ทีไ่ด้รบัการยอมรบั
จากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ในประเทศญี่ปุ่นที่ให้เงินกู้ใน
การพฒันาโครงการ นอกจากนี ้บรษิทัผูด้�าเนินกจิการได้ว่าจ้างผูบ้รหิาร
จัดการทรัพย์สิน (Asset Manager) เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ
การท�างานของผู้รบัเหมาแบบเบด็เสรจ็ให้เป็นไปตามก�าหนดเวลาทีต่กลง
กัน รวมถึงเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ทั้งน้ี บริษัทผู้ด�าเนิน
กิจการได้ก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จให้มี
การรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอย่างสม�่าเสมอ รวมถึง
ก�าหนดเงื่อนไขการติดตาม ดูแลการก่อสร้างโครงการ เพ่ือให้มั่นใจได้
ว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่ก�าหนด

ส�าหรับโครงการ SNNP 1 และ SNNP 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง SN 
ในฐานะเจ้าของโครงการได้ว่าจ้างผู้รับเหมา ที่มีความน่าเช่ือถือ และมี

ประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้ง 
บนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้งนี้ SN ก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง
ผู้รับเหมาให้มีการรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอย่าง
สม�่าเสมอ รวมถึงก�าหนดเงื่อนไขการติดตาม ดูแลการก่อสร้างโครงการ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่ก�าหนด

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมองโกเลีย 
ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการเตรยีมตวัก่อสร้าง TGC ในฐานะเจ้าของโครงการ
อยูร่ะหว่างการเจรจาเงือ่นไขสญัญาบางส่วนกบัผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็
ของโครงการ ทั้งนี้ ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จรายดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความ
น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และเป็นผูรั้บเหมาแบบเบด็เสรจ็ทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากธนาคารพาณชิย์ 
และสถาบันการเงินที่ให้เงินกู้ในการพัฒนาโครงการ

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้ำง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและยัง
ไม่ได้เริ่มก่อสร้างนั้น ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ โครงการโซลาร์ อผศ. 
จงัหวัดราชบรีุ SS ในฐานะเจ้าของโครงการอยูร่ะหว่างการคดัเลอืกผูร้บัเหมา
ของโครงการ ทั้งนี้ ผู ้รับเหมาต้องเป็นผู ้ที่มีความน่าเช่ือถือและมี
ประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ทัง้นี ้SS คาดว่า
จะสามารถเข้าท�าสญัญาว่าจ้างผูร้บัเหมาได้ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2561 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและยัง
ไม่ได้เริ่มก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้แก่ โครงการลีโอ และโครงการ
ยามากะ 2 บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการอยูร่ะหว่างการเจรจาเข้าท�าสญัญากบั
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จของโครงการ ท้ังนี้ ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
รายดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จท่ีได้รับ
การยอมรับจากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ในประเทศญี่ปุ่น
ที่ให้เงินกู้ในการพัฒนาโครงการ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรและบ�ำรุงรักษำ 
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เพิ่มขึ้น
โครงกำรที่เปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
ส�าหรับโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ซึ่งเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
กลุ่มบริษัทฯ ท�าสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุง
รักษา เพื่อให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาโครงการ 
เสริมสร้าง โซลาร์ เป็นระยะเวลา 10 ปี เม่ือครบก�าหนดอายุสัญญา  
กลุม่บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งหากค่าบรกิารดงักล่าวปรบัเพิม่ขึน้อย่างม ี
นัยส�าคัญเม่ือต่ออายุสัญญา กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบ 
ต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
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อย่างไรก็ดี หากกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการต่อสัญญาว่าจ้าง
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�าคัญ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณา (1) เปิดประมูลเพ่ือคัดเลือก 
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษารายที่มีข้อเสนอที่ดีท่ีสุด 
หรือ (2) ด�าเนินการบ�ารุงรักษาด้วยบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ เอง 
เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการท�างานร่วมกับผู้ให้บริการด้านการ
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาอย่างใกล้ชิด กลุ่มบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่า
บคุลากรของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามสามารถทีจ่ะด�าเนนิการดงักล่าวได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและยัง
ไม่ได้เริ่มก่อสร้ำง
ส�าหรับโครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ โครงการโซเอ็น โครงการ 
ลีโอ และโครงการยามากะ 2 นั้น บริษัทผู้ด�าเนินกิจการอยู่ระหว่างการ
เจรจาเงื่อนไขท่ีส�าคัญของสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการ
และบ�ารุงรักษา กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้าท�าสัญญาดังกล่าว
ก่อนโครงการจะเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ และคาดว่าอายุสัญญาจะ
เป็นสญัญาระยะยาวซึง่จะสอดคล้องกบัอายโุครงการ และมกีารก�าหนด
ค่าใช้จ่ายท่ีชัดเจนตลอดอายสุญัญา ดงันัน้ ความเส่ียงจากการทีค่่าใช้จ่าย 
ในการว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาโครงการ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อต่ออายุสัญญาจึงมีจ�ากัด ทั้งน้ี เงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง
ผู ้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาฉบับลงนามสุดท้าย  
อาจแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่อยู่ระหว่างการเจรจาในปัจจุบัน

ส�าหรับโครงการ Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลียนั้น  
อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการด้าน
การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาแล้ว ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าท�า

สัญญาดังกล่าวก่อนโครงการจะเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยสัญญา
เป็นสัญญาระยะยาวซึ่งจะสอดคล้องกับอายุโครงการและมีการก�าหนด
ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนตลอดอายุสัญญา ดังนั้น ความเสี่ยงจากการท่ี 
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
โครงการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อต่ออายุสัญญาจึงมีจ�ากัด

ควำมเส่ียงจำกกำรมค่ีำใช้จ่ำยจำกกำรต่ออำยกุำรรบัประกนัผลงำน 
และอุปกรณ์หลักในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่เพิ่มขึ้น 
อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วย (1)  
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) (2) ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า 
(Inverter) และ (3) หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) โดยอุปกรณ์เหล่า
นั้นอยู่ในการรับประกันของผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือผู้ผลิต
อปุกรณ์ (แล้วแต่กรณ ีและมาตรฐานการประกอบธรุกจิในแต่ละประเทศ
ทีก่ลุม่บรษิทัฯ เข้าไปลงทนุ) หากประกนัดงักล่าวหมดอาย ุกลุม่บรษิทัฯ 
อาจมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้จากการต่ออายกุารรบัประกันอปุกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย
เพิม่ขึน้จากการด�าเนนิการเปลีย่นอปุกรณ์เองหากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้

โครงกำรที่เปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
อปุกรณ์หลกัของโครงการเสรมิสร้าง โซลาร์ มรีายละเอยีดการรบัประกัน
ดังนี้

อุปกรณ์หลัก ระยะเวลาการรับประกัน (ปี)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์	(PV Module) 10

ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 10

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 5
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รายการ ระยะเวลาการรับประกัน (ปี)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์	(PV	Module) 10

ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 2

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 2

รายการ ระยะเวลาการรับประกัน (ปี)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์	(PV	Module) 2

ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 2

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 2

ส�าหรับโครงการ SNNP 1 และ SNNP 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น 
ได้รับการรับประกันคุณภาพของงานก่อสร้าง (Workmanship) เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ผู ้รับเหมาส่งมอบงานให้แก่ SN เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี เม่ือครบก�าหนดระยะเวลาการรับประกัน  
กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการต่ออายุการรับ
ประกันอุปกรณ์ และการด�าเนินการซ่อมแซมเอง ทั้งนี้ ในขั้นตอน 
การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ SNNP 1 และ SNNP 2 กลุม่บรษัิทฯ 
ได้ประเมนิค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องในการต่ออายกุารรบัประกนัผลงานและ
อุปกรณ์หลักแล้ว และเห็นว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ 
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ส�าหรับโครงการ Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลียนั้น อุปกรณ์
หลักมีการรับประกัน ดังนี้

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
อปุกรณ์หลกัของโครงการฮดิะกะ และโครงการยามากะ (มรีายละเอยีด) 
ดังนี้ 

ส่วนโครงการโซเอ็นมีรายละเอียด ดังนี้

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้ำง
ส�าหรบัโครงการโซลาร์ อผศ. จงัหวดัราชบรุ ีโครงการลโีอ และโครงการ
ยามากะ 2 ซึ่งอยู ่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างน้ัน  
กลุม่บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการเจรจากบัผูร้บัเหมาแบบเบด็เสร็จ/ผูร้บัเหมา 
และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายให้โครงการดังกล่าวได้รับการ 
รับประกันที่เก่ียวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันกับที่
กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือเทียบเท่ากับมาตรฐานทั่วไปใน
อุตสาหกรรม

รายการ ระยะเวลาการรับประกัน (ปี)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์	(PV	Module) 10

ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 5

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 3

ค่าใช้จ่ายจากการต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายจากการ
ซ่อมแซม และ/หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์หลักนั้น ส�าหรับโครงการ 
เสริมสร้าง โซลาร์น้ัน อยู่ภายใต้สัญญาบริการด้านการปฏิบัติการและ
บ�ารุงรักษาซึ่งมีอายุ 10 ปี ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวจึงมีจ�ากัด  

อย่างไรก็ดี เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญา กลุ ่มบริษัทฯ จะพิจารณา 
เปรยีบเทยีบความคุม้ค่าในการต่ออายสุญัญาบรกิารด้านการปฏบิตักิาร
และบ�ารุงรักษา การต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ และการด�าเนินการ
ซ่อมแซมเอง ส�าหรบัโครงการในประเทศไทย SPN ซ่ึงเป็นบรษัิทเจ้าของ
โครงการจะเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมในการต่ออาย ุทัง้นี ้ในขัน้ตอน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ นัน้ กลุม่บรษัิทฯ 
ได้ประเมนิค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องในการต่ออายกุารรบัประกนัผลงานและ
อุปกรณ์หลักแล้ว และเห็นว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ 
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

ส�าหรับโครงการในประเทศญี่ปุนซึ่งอยู ่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ 
โครงการฮิดะกะ โครงการยามากะ และโครงการโซเอ็นน้ัน ผู้บริหาร
จดัการทรัพย์สินจะเป็นผูด้�าเนนิการพจิารณาความเหมาะสมการต่ออายุ
การรบัประกนั  อย่างไรก็ด ีกลุม่บรษิทัฯ ค�านงึถงึค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดย
ได้รวมงบประมาณส�าหรบัค่าใช้จ่ายชิน้ส่วนอุปกรณ์ส�ารอง (Spare Part) 
ที่ต้องใช้ตลอดอายุโครงการ ในประมาณการทางการเงิน ในการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
ในโครงการดังกล่าว
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ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่  
โดยทั่วไปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของกลุ่มบริษัทฯ 
นั้น จะเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะกลางถึงระยะยาวกับผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมีรายที่ส�าคัญ ดังนี้

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

เชิงพาณิชย์

โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการเสริมสร้าง
โซลาร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(“กฟผ.”)

5	ปี	และสามารถ
ต่ออายุสัญญาได้อีก
คราวละ	5	ปี

ลงนามแล้ว เปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการฮิดะกะ Hokkaido Electric Power
Company Limited

20	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที่	1	
ปี	2561

โครงการยามากะ Kyushu Electric Power Co., Inc 20	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที	่2	ปี	2563

โครงการโซเอ็น Kyushu Electric Power Co., Inc 20	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที	่4	ปี	2561

โครงการ SNNP 1 
และ SNNP 2

บรษิทั	ศรนีานาพร	มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั 25	ปี ลงนามแล้ว ภายในไตรมาสที่	1	และ	2	
ปี	2561

โครงการ 
Khunshight Kundi

National Dispatch Center 
ของประเทศมองโกเลีย

12	ปี ลงนามแล้ว ภายในไตรมาสที่	1	
ปี	2562

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง

โครงการโซลาร์ 
อผศ. จังหวัดราชบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(“กฟภ.”) 25	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที	่4	ปี	2561

โครงการลีโอ Tokyo Electric Power 
Company Holdings, Inc

20	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที่	2	
ปี	2563

โครงการยามากะ 2 Kyushu Electric Power Co., Inc 20	ปี อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ภายในไตรมาสที	่2	ปี	2563

จากโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง 
หากผู้รบัซือ้ไฟฟ้าบอกเลกิสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว อาจส่งผลกระทบ 
ทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
เงือ่นไข/ข้อก�าหนดของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครดั รวมถงึปฏบิติั
ตามมาตรฐานสากลท่ีส�าคัญและข้อก�าหนดอ่ืนๆ ตามที่ผู้รับซื้อไฟฟ้า 
และ/หรอืผู้ว่าจ้างก�าหนด เพือ่ให้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุม่
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดในสัญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธุรกจิโดย
การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าจ�านวนน้อยราย

ควำมเสี่ยงจำกกำรภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หรือเหตุสุดวิสัย  
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศไทยประเทศญ่ีปุ่น และประเทศ
มองโกเลีย หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยร้ายแรงท่ี 
กลุ่มบริษัทฯ คาดไม่ถึง เช่น การขัดข้องของระบบไฟฟ้า อุทกภัย พายุ 
พายุหิมะ อัคคีภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือการก่อวินาศกรรม
ในพืน้ทีท่ีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุม่บริษทัฯ ตัง้อยู ่อาจท�าให้
การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ต้อง
หยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของกลุม่
บรษัิทฯ 

ในการพิจารณาเลือกและจัดเตรียมพื้นที่ที่ตั้งโครงการนั้น กลุ่มบริษัทฯ 
ได้ศึกษาสถิติภัยธรรมชาติย้อนหลัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการของ 
กลุม่บรษิทัฯ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสเกดิภยัพบิตัติ�า่ ตลอดจนการจดัหา
ประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น 
หากเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าว
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ควำมเสีย่งจำกกำรทีก่ลุม่บรษิทัฯ อำจมคีวำมคุม้ครองจำกประกนั
ที่ไม่เพียงพอ
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท�าประกันภัยที่เก่ียวเน่ืองกับการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดความเส่ียงอันเนื่องมาจากความสูญเสีย และ/
หรือความเสียหายของทรัพย์สินหลักของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่ม
บริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงจาก (1) กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุม
ความสูญเสียท้ังหมด อาทิ ความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากสงครามและ 
ภัยก่อการร้าย หรือในกรณีที่มูลค่าความเสียหายมากกว่าจ�านวนเงิน
ประกันภัย หรือ (2) บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ ซึ่งทั้งหมดอาจส่งผลกระทบในทางลบ 
ต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรกด็ ีกลุม่บรษัิทฯ มนีโยบายการท�าประกนัภยัในระดบัเทยีบเคียง
กบัผู้ประกอบการทัว่ไปในอตุสาหกรรมและเป็นไปตามเงือ่นไขทีธ่นาคาร
พาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน ผู้ปล่อยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการ 
(Project Finance) ก�าหนด โดยจะจัดให้มีประกันภัยความคุ้มครองสูง
ที่สุดภายใต้เบี้ยประกันที่เหมาะสม

2.2 ความเส่ียงอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกร โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเจ้ำหน้ำที่
บริหำรระดับสูงที่มีควำมส�ำคัญ
การประกอบธุรกจิผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน รวมถงึ
ธรุกิจเกีย่วเนือ่งอืน่ ต้องอาศยัความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์ของบคุลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่เจ้าหน้าทีบ่รหิารระดบัสงู 
หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ส�าคัญดังกล่าว หรือ 
ไม่สามารถสรรหาผู้ท่ีมคีณุสมบติัเหมาะสมในระดับเดยีวกับเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ระดบัสงูเพือ่ด�ารงต�าแหน่งแทนบคุลากรทีส่�าคญันีไ้ด้ อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อความต่อเน่ืองในการบรหิารงานและการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยของภำครฐัและหน่วยงำน
รำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีน โดยท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. หากภาครฐัและ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข 
ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสัญญา
ซือ้ขายไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ และส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนนิ
งานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ หากรัฐบาล
และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงนโยบายของ 
ภาครฐัและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการอืน่ๆ เช่น การเปลีย่นแปลง
ของ (1) แผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 
(PDP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) (2) ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการขออนญุาต 
ซือ้ขายไฟฟ้า ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการขออนญุาตประกอบกจิการโรงงาน 
และ (3) มาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อ 
ผลการด�าเนนิงานและการก�าหนดแนวทางและแผนธรุกิจในอนาคตของ
กลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้บริหารและทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ท�าหน้าท่ีศึกษา 
ติดตามข่าวนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และประเมินความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียม
แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า และน�าข้อมูลดังกล่าวมา 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ 
อกีทัง้ กลุม่บรษิทัฯ ยงัมกีารศกึษาข้อมลูและพจิารณาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศเพ่ือกระจาย 
ความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย 

ควำมเส่ียงจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของใบอนุญำต
ต่ำงๆ ได้อย่ำงครบถ้วน 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ ที่จ�าเป็นในการ
ประกอบธุรกิจ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการก�ากับ
กจิการพลังงาน เป็นต้น หากกลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข
ของใบอนุญาต ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลให้
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในการก�ากับดูแลอาจพิจารณาระงับหรือ
ยกเลิกใบอนุญาต และ/หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายแพ่ง 
กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง ต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้ ซ่ึงอาจ 
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการ
เงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ดี ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรท�า
หน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้ม่ันใจว่าการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย และกลุ่มบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาต หรือปฏิบัติตามข้อก�าหนด หรือค�าสั่งต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการทีเ่ก่ียวข้องได้ครบถ้วน อกีทัง้กลุม่บรษิทัฯ ยงัมรีะบบการบรหิาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนด กฎระเบยีบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  

ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
ไม่ครบถ้วน
การประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทยอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและ
ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก เช่น พระราชบัญญัติ 
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การผังเมือง พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน เป็นต้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมทัง้ทีเ่ป็นของหน่วยงานรฐั 
ส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ซ่ึงกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว
ครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษ การก�าจัดและจัดการขยะและ 
ของเสีย สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน และการจัดการวัตถุ
ที่เป็นอันตราย กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนในทุกช่วงเวลา ซึ่งอาจท�าให้การ
ด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ หยดุชะงกั ต้องหยดุด�าเนนิงาน มค่ีาใช้จ่าย
ในการจดัการต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืก่อให้เกดิความรบัผดิทาง
กฎหมายต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และพยายามลดความเสีย่งดงักล่าว
โดย (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ (2) จัดให้
มบุีคลากรท�าหน้าทีศึ่กษาและตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าจ้าง 
ทีป่รกึษาทางกฎหมายภายนอก หากพบว่ามปีระเดน็ทางกฎหมายทีซ่บัซ้อน 

2.3  ความเส่ียงอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย 
       ไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น

ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
ไม่ครบถ้วน
การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นนั้น 
บรษิทัผูด้�าเนนิกจิการในฐานะเจ้าของโครงการต้องปฏบิตัติามการก�ากบั
ดูแลของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้ความ
พยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือให้ม่ันใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องครบถ้วน หากในอนาคตกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข ตีความ หรือบังคับใช้ แตกต่าง
ไปจากฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใช้ในปัจจบุนั กลุม่บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจาก
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือได้รับบทลงโทษในทางแพ่ง
หรือทางอาญา หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดโรงไฟฟ้าชั่วคราว
หรือถาวร
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อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาโครงการในประเทศญี่ปุ่นนั้น กลุ่มบริษัทฯ 
ก�าหนดให้บริษัทผู้ด�าเนินกิจการว่าจ้างผู้บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อ 
ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีบุคลากรท�าหน้าที่ศึกษาและติดตาม
การเปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจ
ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียรำยได้จำกกำรจ�ำกัดปริมำณกำรรับซ้ือ
ไฟฟ้ำ (Curtailment)
โดยท่ัวไป การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งต้ังอยู่  
โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีอายุสัญญา 20 ปี ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องขายไฟฟ้าให้แก่ 
ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชน แต่ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนมภีาระ
ผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่แต่ละโครงการผลิตได้  

อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน (The Agency for Natural Resources and Energy 
(“ANRE”)) ประเทศญีปุ่่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและแนวทาง
ในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมนุเวียนโดยบรษิทัผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้า ซึง่รวมถงึการจ�ากดั
ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) กล่าวคือบริษัทผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้ามีสทิธทิีจ่�ากดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวียนได้ ไม่เกิน 360 ชั่วโมงต่อปี โดยไม่ต้องชดใช้ความเสียหายที่
เกดิขึน้ นอกจากนี ้กฎหมายยงัก�าหนดให้ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชน
เฉพาะรายสามารถจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยไม่จ�ากัดจ�านวน 
(Unlimited Curtailment) ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าจะมีประกาศ
หมายก�าหนดการที่คาดว่าจะจ�ากัดการรับซ้ืออย่างเป็นทางการให้แก ่
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนได้ทราบ 

ทั้งน้ี ผู้ประกอบกิจไฟฟ้าเอกชนท่ีจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าของโครงการ 
ฮดิะกะ ซึง่ได้แก่ Hokkaido Electric Power Company Limited และ
ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนทีจ่ะเป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้าของโครงการยามากะ 
และโครงการโซเอ็น ซึ่งได้แก่ Kyushu Electric Power Co., Inc นั้น 
อยู่ในเขตที่สามารถจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยไม่จ�ากัดจ�านวน 
(Unlimited Curtailment) ทั้ง 3 ราย

ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการสูญเสีย 
รายได้หากถกูจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า ทัง้น้ี โครงการฮดิะกะ โครงการ 
ยามากะ โครงการโซเอน็ มกี�าลงัการผลิตตดิตัง้ของโครงการเท่ากับ 21.0 

เมกะวัตต์ 34.5 เมกะวัตต์ และ 8.0 เมกะวัตต์ ตามล�าดับ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11 ร้อยละ 18 และร้อยละ 4 ของก�าลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด
ของกลุ่มบริษัทฯ ตามล�าดับ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว โดย
ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในประเทศญี่ปุ่นนั้น 
กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายในการ (1) ว่าจ้างทีป่รกึษาทางเทคนคิเพ่ือท�าการ
ศึกษาเก่ียวกับการจ�ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจ 
การไฟฟ้าเอกชนที่จะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละโครงการ และ/หรือ  
(2) ประสานงานเพื่อขอรับรายงานจากผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน 
ทีจ่ะรบัซือ้ไฟฟ้าในแต่ละโครงการ (ถ้ามี ) เพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อน
การลงทุนในโครงการดังกล่าว 

ส�าหรบัโครงการฮดิะกะ โครงการยามากะ โครงการโซเอ็น และโครงการ
ยามากะ 2 นั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการ
จ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากที่ปรึกษาทางเทคนิค ส่วนโครงการ 
ลโีออยูร่ะหว่างรอรบัรายงานผลการศกึษาจากทีป่รกึษาทางเทคนคิ และ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมที่จะลงทุนต่อไป 

ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถหำวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical 
Engineer) เพื่อดูแลกำรด�ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ในประเทศญี่ปุ่น
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟ้า (The Electricity Business 
Act) ของประเทศญ่ีปุ่น ก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีวิศวกร
ไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลมาตรการความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง การด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
(Operation and Maintenance) โดยระดบัใบอนญุาตของวศิวกรไฟฟ้า 
(Chief Electrical Engineer) จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของ 
โรงไฟฟ้า ดงันัน้ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่น่
ของกลุ่มบริษัทฯ  จึงอาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าของวันเปิดด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์ของโครงการ หรืออาจมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม 

ทั้งนี้ ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนด และ/หรือมีแนวทางที่จะก�าหนดขอบเขต
หน้าท่ีผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน ให้เป็นผู้ด�าเนินการจัดหาวิศวกรไฟฟ้า
ส�าหรับโครงการ

กลุ่มบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีประสบการณ์  
ความน่าเชื่อถือ ผลงานในอดีตที่ดี และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง 
รวมถึงเป็นที่ยอมรับของธนาคารผู้ปล่อยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการ 
(Project Finance) จึงม่ันใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขต
การให้บริการที่ก�าหนดในสัญญาได้
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ควำมเส่ียงจำกกำรมีส่วนในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีปุ่่น
ในปัจจบัุน บรษิทัฯ ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
ในประเทศญี่ปุ่นจ�านวน 5 โครงการ ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-
ทเีค ซึง่เป็นโครงสร้างการลงทนุซึง่มวัีตถปุระสงค์เพือ่การบรหิารจดัการ
ภาษีส�าหรับการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเคผ่านการถือหุ้นใน SEG ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยโดยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 และจัดตั้งขึ้นในเขต
บริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ SEG ได้ลงทุน
ในโครงการดังกล่าวในฐานะเป็นนักลงทุนทีเค 

ทัง้นี ้ภายใต้โครงสร้างการลงทนุแบบจเีค-ทีเค SEG ในฐานะนกัลงทนุทเีค 
จะเป็นนกัลงทนุท่ีไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน (Silent Investor) ตาม
มาตรา 536 (Contribution by Silent Partner and Right and 
Obligations) ตามประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ ่น 
(Commercial Code of Japan) และบริษัทผู้ด�าเนินกิจการจะมีสิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับนักลงทุนที่ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น 
จากการประกอบธรุกจิซึง่บรษัิทผูด้�าเนนิกจิการจ่ายให้กบันกัลงทนุทเีค 
นั้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทผู้ด�าเนินกิจการ  

ทั้งนี้ บริษัทผู้ด�าเนินกิจการมีหน้าที่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 
ร้อยละ 20.42 ซ่ึงเป็นภาระภาษขีองนกัลงทนุทีเค จากการจ่ายส่วนแบ่ง
ก�าไร (TK Distribution) ดังกล่าว

แม้ว่า SEG ในฐานะนกัลงทนุทเีคจะไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน หรือ 
ตัดสินใจเก่ียวกับการด�าเนินงานรายวัน (Day-to-day operations) 
บรษิทัฯ ในฐานะบรษิทัใหญ่ ได้ก�าหนดแนวทางการก�ากบัดแูลโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น โดยคัดเลือกพันธมิตร 
ทางธุรกิจที่มีความน่าเช่ือถือ และมีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ ่น นอกจากนี้ ในการ  
(1) ท�าสัญญาการลงทุนทีเคระหว่าง SEG ซ่ึงบริษัทฯ ก�าหนดให้เป็น
บริษัทที่ท�าหน้าที่นักลงทุนทีเค และบริษัทผู ้ด�าเนินกิจการ และ  
(2) สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้ให้
บรกิารต่างๆ และบรษัิทผูด้�าเนนิกจิการ โดยได้มกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์
ในการลงทุน การด�าเนินงาน และกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงพัฒนาโครงการ เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการ 
การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ และการจัดหาผู้บริหารจัดการ
ทรัพย์สิน ซึ่งมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมและบริหาร
โครงการให้ประสบความส�าเรจ็ภายหลงัจากทีโ่รงไฟฟ้าได้เปิดด�าเนนิการ
เชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการลงทุนภายใต้โครงสร้างแบบจีเค-ทีเค จะเป็น
โครงสร้างการลงทุนตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้น�ามาใช้แล้ว

โดยทั่วไป หาก SEG ในฐานะนักลงทุนทีเคด�าเนินการใดๆ ท่ีถือว่ามี
อิทธิพลต่อการบริหารงานหรือด�าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะกระทบต่อการเป็นนักลงทุนท่ี 
ไม่มีส่วนร่วม (Silent Investor) ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ  
จีเค-ทีเค ซ่ึงส่งผลให้อาจมีความเสี่ยงจากการถูกจัดประเภทใหม่  
(re-characterization) เป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัดทั่วไป (เอ็นเค หรือ  
nin-i-kumiai) ซึ่งอาจส่งผลให้ส่วนแบ่งก�าไร (TK Distribution) จาก
การประกอบธุรกิจซึ่งบริษัทผู้ด�าเนินกิจการจ่ายให้กับ SEG ในฐานะ 
นกัลงทนุทเีค ไม่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษ ีและอาจท�าให้บรษิทัผูด้�าเนนิ
กิจการมีภาระทางภาษีที่เพิ่มสูงขึ้น และ/หรืออาจต้องช�าระเบ้ียปรับ 
และ/หรอืดอกเบีย้ของภาษีส่วนทีต้่องช�าระเพ่ิมเตมิจากการประเมนิภาษี
ดังกล่าว ดังนั้น หาก SEG ในฐานะนักลงทุนทีเคถูกจัดประเภทใหม่  
(re-characterization) เป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัดทั่วไป (เอ็นเค หรือ  
nin-i-kumiai) อาจส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Return on Investment) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ่นในอัตราน้อยกว่าที่กลุ่มบริษัทฯ คาดการณ์ไว้

ณ ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น  
ยังไม่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ จึงยังไม่มีการจ่ายส่วนแบ่งก�าไร (TK 
Distribution) จากการประกอบธุรกิจซึ่งผู้ด�าเนินกิจการ (Operator) 
ให้กับนักลงทุนทีเคแต่อย่างใด

3. ความเส่ียงด้านการบรหิารจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของ
      ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุม่ครอบครวัไกรพสิิทธิก์ลุถอืหุ้นในบรษิทัฯ 
ประมาณร้อยละ 70.0 ของจ�านวนทนุเรยีกช�าระแล้วทัง้หมด นอกจากนี้ 
กลุม่ครอบครวัไกรพสิทิธิก์ลุยงัด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร กรรมการ และ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของกลุ่มบริษัทฯ จึงท�าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
ดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
สามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแต่งต้ังกรรมการหรือการขออนุมัติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง 
ส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยกเว้นเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
เสนอได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดย
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และได้มีการก�าหนดขอบเขตในการ
ด�าเนนิงาน หน้าที ่และความรับผดิชอบ การมอบอ�านาจให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และมีการก�าหนดมาตรการท�า
รายการทีเ่กีย่วโยงกันกับกรรมการ กลุม่ผูถ้อืหุ้นใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ
กิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิใน



50 รายงานประจ�าปี 2560

การออกเสยีงในการอนมุตัริายการนัน้ๆ เพือ่ให้การด�าเนนิธุรกจิของกลุม่
บริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส 

นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
กรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่านด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระอีก  
1 ท่านด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ทัง้น้ี การแต่งตัง้กรรมอิสระดังกล่าว 
เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสนิใจ และพจิารณารายการต่างๆ 
ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 
รายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ว่าโครงสร้างการบริหารจัดการของ
กลุ ่มบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอ�านาจ โปร่งใส มีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และการด�าเนินการหรือเข้าท�ารายการใดๆ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ  

4. ความเส่ียงด้านการเงนิ
4.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ในการพัฒนาโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ SPN กู้ยืมเงินในรูปแบบวงเงิน
กู้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อก่อสร้างโครงการ เงินกู้ดังกล่าวมีอัตรา
ดอกเบ้ียตามสัญญาเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (โดยเป็นดัชนี
ดอกเบี้ยอ้างอิง (float benchmark rate) บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี (fixed credit spread)) หากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมี
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเพื่อลงทุนในโครงการเสริมสร้าง โซลาร์ 
อย่างไรก็ดี SPN ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate 
swap) ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ส�าหรับเงินกู้ส่วนใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ ปัจจบุนั โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่น่ทีเ่ริม่
การก่อสร้างแล้ว มีการจดัหาเงนิกูส้นิเชือ่โครงการซึง่เป็นเงนิกูร้ะยะยาว 
จากธนาคารพาณชิย์ในประเทศญีปุ่น่ โดยเงนิกูด้งักล่าวมอีตัราดอกเบีย้
ลอยตัว (โดยเป็นดัชนีดอกเบี้ยอ้างอิง (float benchmark rate) บวก 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยคงที่ (fixed credit spread) เช่นกัน อย่างไร
ก็ตาม ดัชนีดอกเบี้ยอ้างอิงที่ใช้ในสัญญาเงินกู้ปัจจุบัน มีระดับใกล้เคียง
กับร้อยละ 0 ดงันัน้ บริษทัจงึจะมีการพจิารณาการเข้าท�าสญัญา Interest 
Rate Swap ภายหลังการเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะจัดให้มี 
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึง 
ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
       ต่างประเทศ
โดยทัว่ไปเงนิลงทนุบางส่วนในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนนั้น จะเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากอัตราแลกเปลี่ยน
ผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญ ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนอาจแตกต่างไปจาก 
งบประมาณลงทุน โดยหากเงนิบาทอ่อนค่าลงอย่างมีนัยส�าคญัจะส่งผล
ให้มูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์หลักจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ในการลงทนุโครงการฮดิะกะ โครงการยามากะ โครงการโซเอน็ โครงการ
ลีโอ และโครงการยามากะ2 นั้น กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในฐานะนักลงทุน 
ทเีค โดย SEG จะลงทนุในบรษิทัผูด้�าเนนิกจิการเป็นเงนิตราต่างประเทศ
ในสกุลเยน และเมื่อโครงการดังกล่าวเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์  
กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในโครงการเป็นเงิน
ตราต่างประเทศในสกุลเยน

ในการลงทนุโครง Khunsight Kundi นัน้ กลุม่บรษิทัฯ จะลงทนุในบรษัิท
ผู้ด�าเนินกิจการเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเหรียญสหรัฐ และเมื่อ
โครงการดงักล่าวเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ กลุ่มบรษิทัฯ จะได้รบัส่วนแบ่ง
ก�าไรจากการลงทนุในโครงการเป็นเงนิตราต่างประเทศในสกลุเหรยีญสหรฐั 

ดังนั้น หากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญ มูลค่าเงินลงทุน 
และ/หรือส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนเมื่อบริษัทผู้ด�าเนินกิจการจ่ายให้
แก่นักลงทุนทีเค (ในกรณีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น) หรือเงินปันผลรับ 
(ในกรณีการลงทุนในประเทศมองโกเลีย) อาจแตกต่างจากงบประมาณ
เงินลงทุนและประมาณการผลตอบแทนอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งอาจส่ง 
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาน�าส่วนแบ่งก�าไรใน
ฐานะนกัลงทนุทเีคไปลงทนุในโครงการอืน่ๆ ในประเทศญีปุ่น่ ซึง่เป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) จากความผันผวน
จากอัตราแลกเปลี่ยนต่อการลงทุนโครงการในอนาคต 

อย่างไรก็ดี แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะเป็นเงินกู้ยืมในรูปแบบวงเงินกู้สินเชื่อโครงการ 
(Project Finance) และมีอัตราส่วนหนี้สินประมาณร้อยละ 70 - 85 
ต่อส่วนทุนร้อยละ 15 - 30 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ 
มนีโยบายใช้เงนิกูย้มืระยะยาวในสกลุเงินเดยีวกนักบัรายได้จากโครงการ
ดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะจัดให้มี 
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึง 
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ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการใช้เครื่องมือทางการเงินเพ่ือ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมอีกด้วย

4.3  ความเส่ียงจากความสามารถในการช�าระหนี้
ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุม่บรษิทัฯ นัน้ 
กลุม่บรษัิทฯ มแีหล่งทีม่าของเงนิลงทนุส่วนใหญ่เป็นเงนิกูย้มืในรปูแบบ
วงเงินกู ้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) ในอัตราส่วนหนี้สิน
ประมาณร้อยละ 70 - 75 ของมูลค่าโครงการส�าหรับโครงการใน
ประเทศไทย และในอัตราส่วนหน้ีสินประมาณร้อยละ 80 - 85 ของ
มลูค่าโครงการส�าหรบัโครงการในประเทศญีปุ่น่ และในอตัราส่วนหนีส้นิ
ประมาณร้อยละ 70 - 75  ของมลูค่าโครงการส�าหรบัโครงการในประเทศ
มองโกเลีย (จากการประเมินและแผนงานของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน)

กลุ่มบริษัทฯ จึงมีภาระที่ต้องช�าระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคาร
พาณชิย์ตามก�าหนด และปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิตามทีไ่ด้ระบไุว้
ในสัญญา หากกลุ่มบริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามประมาณ
การทางการเงินที่คาดไว้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถช�าระดอกเบี้ยและ
เงนิกูย้มืได้ตามก�าหนด และอาจมสีทิธถูิกเรยีกช�าระหนีค้นืทัง้จ�านวนใน
ทันที 

อย่างไรกด็ ีธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนมีกระแส
เงินสดรับจากการด�าเนินงานท่ีค่อนข้างสม�่าเสมอ รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ  
มกีารวางแผนทางการเงนิระยะยาวและมกีารตดิตามผลการด�าเนนิงาน
อย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสด

เพียงพอส�าหรับช�าระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม และสามารถปฏิบัติตาม
เงือ่นไขทางการเงินท่ีก�าหนดในสญัญากูย้มืเงิน รวมทัง้สามารถขยายการ
ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน และสามารถ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแต่ละราย 
นอกจากนี้ ตั้งแต่โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 
SPN สามารถช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ได้ตลอดมา

4.4 ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล
ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัฯ ในอนาคตนัน้ ขึน้อยูก่บั
หลายปัจจยั เช่น กระแสเงินสดรบัจากการด�าเนนิงาน เงือ่นไขของสญัญา
เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย์ ความจ�าเป็นในการส�ารองเงินทนุเพือ่ขยาย
ธรุกจิ รวมถงึข้อก�าหนดทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เป็นต้น โดยหากปัจจยั
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงท่ีจะจ่าย
เงินปันผลได้ในอัตราที่ต�่ากว่าที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
หรืออาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 
กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการและสภาพคล่องเพียงพอในการจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าภายหลังจาก
ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
กลุ่มบริษัทฯ จะมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
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5. ความเส่ียงจากการลงทนุในโครงการใหม่
5.1 ความเส่ียงจากผลตอบแทนจากการลงทนุอาจไม่เป็นไปตามที ่
       คาดการณ์
กลุ่มบรษิทัฯ มเีป้าหมายลงทนุในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนอย่างต่อเนือ่ง 
โดย ณ ปัจจบุนั กลุม่บริษทัฯ มโีครงการซ่ึงอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง และ/
หรือการพัฒนา จ�านวน 9 โครงการ คิดเป็นก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 
138.8 เมกะวตัต์ กลุม่บริษทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุในโครงการ
ดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือสูญเสียโอกาสในการ
ลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว

ทัง้นี ้ก่อนการเข้าลงทนุโครงการใดๆ กลุม่บรษิทัฯ มกีารศึกษาความเป็น
ไปได้ของโครงการ รวมถึงประมาณการรายได้ ก�าไร และผลตอบแทน
ของโครงการดงักล่าวบนสมมตฐิานต่างๆ หากปัจจยัทีส่่งผลกระทบอย่าง
มนียัส�าคญัต่อการพฒันาและด�าเนนิโครงการเปลีย่นแปลงไป อาจท�าให้
ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว 
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือสูญเสียโอกาสในการลงทุนใน
โครงการอืน่ และ/หรอืสญูเสยีเงนิลงทนุในโครงการดงักล่าว ทัง้นี ้ปัจจัย
ส�าคัญท่ีอาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ 
คาดการณ์ และ/หรือสูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น และ/
หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการข้างต้น เช่น
(1) เงนิลงทนุในโครงการดงักล่าวสงูกว่าทีค่าดการณ์ไว้ เนือ่งจากต้นทนุ

ที่ดินสูงกว่าที่คาดการณ์ และ/หรือราคาการจัดจ้างผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ และ/หรือผู้รับเหมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น

(2) กลุ่มบริษัทฯ มีข้อจ�ากัดในการจัดหาที่ดิน และ/หรือขออนุญาต 
เชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ส่งผลให้อาจ 
สญูเสยีโอกาสในการลงทนุในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงนิลงทุน

(3) การพัฒนาและการก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่าที่ก�าหนดหรือที่ 
คาดการณ์ไว้

(4) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ เนือ่งจาก
• ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และ/หรือจ�าหน่ายได้ต�่ากว่าที่

ประมาณการไว้
• สมมตฐิานเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน เช่น ค่าความเข้มแสง แตกต่าง 

จากที่ประมาณการ

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โครงการแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี กลุ ่มบริษัทฯ  
มปีระสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้า 
และได้จัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียด 
ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยมีขั้นตอนที่ส�าคัญ ดังนี้
(1) คัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ/หรือธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและในประเทศ
ญี่ปุ่นที่เชื่อถือได้ 

(2) ค�านวณผลตอบแทนจากการลงทนุโดยการวเิคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการ (Sensitivity Analysis) ทีค่รอบคลมุกรณเีลวร้ายทีส่ดุ 
(Worst Case Scenario) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางการเงิน 
และผลตอบแทนในกรณีเลวร้ายที่สุดที่กลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับ 
นอกจากนี ้ในการประเมนิเงนิลงทุนในโครงการต่างๆ กลุม่บริษทัฯ 
ได้ค�านวณเงินลงทุนส�ารอง (Contingency) ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ  
คาดว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มได้เพียงพอหากค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง

(3) ศกึษาข้อมลู (Due Diligence) และความเป็นไปได้ในการลงทนุโดย
ละเอียด โดยอาจจัดให้มีที่ปรึกษาด้านต่างๆ (แล้วแต่กรณี) เช่น 
(3.1) ที่ปรึกษาด้านเทคนิค/ วิศวกร เพื่อ (1) ประเมินค่าความเข้ม

แสงอาทิตย์โดยการอ้างอิงจากข้อมูลสถิติ (2) ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทนุ (Feasibility Study) (3) ให้ค�าแนะน�า
ด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ 
และ (4) ติดตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการ/ก่อสร้าง
โครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

(3.2) ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกฎหมายและ
ขัน้ตอนท่ีเกีย่วข้องกบัการลงทนุ ตรวจสอบเอกสารสทิธทิีด่นิ 
เอกสารสัญญาโครงการ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และการ
ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึการเจรจาสญัญาอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

(3.3) ที่ปรึกษาเฉพาะทางอ่ืนๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และ 
ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ  
มค่ีาใช้จ่ายในการเข้าท�ารายการทีส่มเหตสุมผล และมกีารปฏบัิติ
ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องอย่างถกูต้องครบถ้วน

ทัง้นี ้ข้อมลูจากการศกึษาข้างต้นจะถกูน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร 
และ/หรอืผู้มอี�านาจอนมุตั ิเพือ่พจิารณาอนมุติัการเข้าลงทนุ

5.2 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏบิตัติามหน้าทีท่ีก่�าหนดในสัญญา
     ซื้อขายไฟฟ้าและใบอนุญาตอื่นๆ ที่ส�าคัญในการด�าเนินธรุกจิ  
      ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทย
กลุ่มบริษัทฯ มองหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมนุเวยีนในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�าหนด
ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เช่น การขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง และข้อ 
ก�าหนดอืน่ๆ ทีก่ลุม่บรษิทัฯ ต้องปฏบัิตติาม หากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ด�าเนินการตามหน้าท่ีที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมท้ังปฏิบัติ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ เช่น พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติโรงงาน  
และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เป็นต้น อาจส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทันตามก�าหนด 
และส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้และก�าไรสุทธิจากการลงทุน
ในโครงการใหม่
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อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจ และมีกระบวนการด�าเนินงานที่มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ 
จะสามารถด�าเนินการตามหน้าทีท่ีก่�าหนดในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมท้ัง 
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างครบถ้วน

5.3  ความเส่ียงจากการจัดหาเงนิลงทนุส�าหรบัใช้ในการประกอบธรุกิจ  
      ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน
ในการลงทุนพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เงินลงทุน
จะประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และเงินเพิ่มทุนของ 
ผู้ถือหุ้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนทั้งส่วนเงินกู้ยืมและ
ส่วนของทุนเพื่อมาใช้ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าดังกล่าว  
จะส่งผลให้การลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการและ 
ความสัมพนัธ์ทีด่กีบัธนาคารพาณชิย์หลายแห่ง นอกจากนี ้ภายหลงัจาก
ที่กลุ่มบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนท่ัวไปเป็น 
ครัง้แรก (IPO) กลุม่บรษิทัฯ มโีครงสร้างเงนิทุนทีป่รบัตวัดขีึน้ และความ
สามารถในการกู้ยืมมากขึ้นภายหลังจากโครงการที่อยู ่ระหว่างการ
ก่อสร้างและการพัฒนาเร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ซ่ึงคาดว่าจะท�าให้
บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งตลาดตราสารทุนและตลาด 
ตราสารหนี้ได้มากขึ้น 
 
5.4 ความเส่ียงจากการจัดหาทีดิ่นส�าหรบัใช้ในการประกอบธรุกิจผลิต  
      และจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน
ในการลงทนุพฒันาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน กลุม่บรษิทัฯ 
จะต้องจัดหาที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการ ดังน้ัน กลุ ่มบริษัทฯ จึงม ี
ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินในพ้ืนที่ตามที่ก�าหนดในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่มีขนาดเพียงพอสอดคล้องกับแผนการลงทุน และ/หรือ  

ความเสีย่งจากต้นทนุการได้มาซึง่ทีด่นิสงูกว่าทีค่าดการณ์ไว้ ซึง่จะส่งผล
ให้การลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ล่าช้า และโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ  
อาจไม่สามารถเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ได้ทนัตามทีก่�าหนดในสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการจัดหาที่ดินโดยคัดเลือกบุคลากรที่ 
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อจัดหาและรวบรวมที่ดินตามหลักเกณฑ์ท่ี
กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินที่มีคุณภาพต่อ
การประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในระดบั
ราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าท�าสัญญาซื้อขายกับเจ้าของ
ที่ดินโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าราคาที่ดินที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าท�าสัญญา
เป็นราคาที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

5.5  ความเส่ียงจากการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน 
        ในต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในต่างประเทศ ดงันัน้ กลุม่บริษทัฯ จึงมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายภาครัฐท่ี
เกีย่วข้องกบัธรุกจิไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนในประเทศทีก่ลุม่บรษิทัฯ จะ
ลงทุน รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงินที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ 
ผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ เช่น ความเสีย่งด้านเงนิเฟ้อ ข้อจ�ากดั
ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
จดัหาบคุลากรท่ีมคีวามเชีย่วชาญในการบรหิารโครงการในต่างประเทศ
ได้ทันตามก�าหนด

อย่างไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ มกีารศกึษาข้อมลูและพจิารณาความเป็นไปได้
ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในหลายประเทศเพื่อกระจาย
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ความเส่ียงดังกล่าว และมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนในต่างประเทศโดยจัดจ้างท่ีปรกึษา
ในระหว่างการพัฒนาโครงการ และมีนโยบายในการสรรหาและพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ต่างประเทศ

5.6 ความเส่ียงของโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาและยังไม่ได้เริ่ม 
       ก่อสร้างของกลุ่มบรษิทัฯ 
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้
เริ่มก่อสร้างจ�านวน 3 โครงการก�าลังการผลิตรวม  57.5 เมกะวัตต์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย (1) โครงการโซลาร์ อผศ. จังหวัดราชบุรี (2) โครงการ
ลีโอ และ (3) โครงการยามากะ 2  ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักซึ่งอาจส่งผลให้
ขั้นตอนการพัฒนาล่าช้ากว่าที่ก�าหนดหรืออาจส่งผลให้แต่ละโครงการ
ต้องหยุดชะงัก 

ส�าหรับโครงการโซลาร์ อผศ. จังหวัดราชบุรี ซ่ึงผ่านการคัดเลือกให้ 
เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน
ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 โดย
วิธีการจับสลากนั้น SS ได้เข้าท�าสัญญาร่วมลงทุนส�านักงานสงเคราะห์
ทหารผ่านศกึเขตราชบรุ ีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ เรยีบร้อยแล้ว 
และอยู ่ระหว่างข้ันตอนด�าเนินการเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ส�าหรับโครงการลีโอซึ่งได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ต้ังของ
โครงการเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วนัน้ อยูร่ะหว่างยืน่ขอเปลีย่นชือ่ในใบอนญุาต 
ให้ด�าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าจาก METI (METI Approval) และ 
ใบอนุญาตเช่ือมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า(Grid Connection Approval) 
ดังนั้น โครงการดังกล่าวอาจมีความเส่ียงหลักซ่ึงอาจส่งผลให้ขั้นตอน 
การพัฒนาล่าช้ากว่าท่ีก�าหนด หรืออาจส่งผลให้การพัฒนาโครงการ 
ต้องหยุดชะงัก ดังนี้ (1) เกิดความล่าช้า หรือไม่สามารถขอเปลี่ยนชื่อใน
ใบอนญุาตให้ด�าเนนิการโครงการโรงไฟฟ้าจาก METI (METI Approval) 
และ/หรอื (2) เกดิความล่าช้า หรอืไม่สามารถขอเปลีย่นชือ่ในใบอนญุาต
เชือ่มโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection Approval) ทัง้นี ้ส�าหรบั
โครงการลีโอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนใน
โครงการแล้ว จ�านวนรวมทั้งสิ้น 400 ล้านเยน หรือคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 115.56 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 
2560 ที่ 28.8895 บาท ต่อ 100 เยนญี่ปุ่น) 

ส�าหรับโครงการยามากะ 2 ซึ่งได้เข้าท�าสัญญาก�าหนดกรอบการพัฒนา
โครงการ (Framework Agreement) ของโครงการยามากะ 2 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และอยู ่ระหว่างการเจรจาเพ่ือเข้าท�าสัญญาหลัก 
(Definitive Agreement) ในการลงทนุและพฒันาโครงการมคีวามเสีย่ง
หลกัซ่ึงอาจส่งผลให้ขัน้ตอนการพฒันาล่าช้ากว่าทีก่�าหนดหรอือาจส่งผล

ให้การพัฒนาโครงการต้องหยุดชะงัก ดังนี้ (1) คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาก�าหนดกรอบการพัฒนาโครงการ และ/หรือ (2) เกิด
ความล่าช้า หรอืไม่สามารถเข้าท�าสญัญาหลกั (Definitive Agreement) 
ในการลงทุนและพัฒนาโครงการ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีเงิน
ลงทนุแต่อย่างใด เนือ่งจากสญัญาก�าหนดกรอบการพฒันาโครงการ มไิด้
ก�าหนดเงื่อนไขการช�าระเงิน

ด้วยความเสี่ยงข้างต้น และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ กลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่แผนการลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าวอาจ 
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีก�าลังการผลิต
ติดตั้งรวมไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ  
และ/หรือสูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสีย
เงินลงทุนในโครงการข้างต้น 

อย่างไรก็ดี ก่อนการเข้าลงทุนโครงการใดๆ กลุ่มบริษัทฯ มีการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยค�านงึถงึปัจจัยต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบ 
อย่างมนียัส�าคญัต่อการพฒันาและด�าเนนิโครงการ ประมาณการรายได้ 
ก�าไร และผลตอบแทนของโครงการดังกล่าวบนสมมติฐานต่างๆ ที่อาจ
ท�าให้ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับจากการลงทุนในโครงการนั้น
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือสูญเสียโอกาสในการลงทุนใน
โครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว  

6. ความเส่ียงเก่ียวกับหุ้นสามัญของบรษิทัฯ
6.1 ความเส่ียงจากกฎหมายไทยและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ มีข้อจ�ากัด 
    การถือหุ้นโดยผูถ้ือหุ้นต่างด้าว ซึ่งข้อจ�ากัดดังกล่าวอาจม ี
      ผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบรษิทัฯ
ข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อจ�ากัดสัดส่วนการเป็นเจ้าของหุ้นที่จ�าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดในบริษัทฯ ของชาวต่างชาติไว้ที่ร้อยละ 49.0 นอกจากนี้ 
ความเป็นเจ้าของหุ้นของชาวต่างชาติยังถูกจ�ากัดไว้โดยกฎหมายไทย 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
(ตามทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพ่ิมเติม) ดงันัน้ สภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้น
สามัญอาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการถือหุ้น
ของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงเพดานที่ก�าหนดไว้ ผู้ถือหุ้นชาวไทยอาจ 
ไม่สามารถโอนหุ้นของตนให้บุคคลอื่นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย นอกจากนี ้
ผู้ถือหุ้นผู้ซื้อหุ้นผู้ขายหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยมิอาจทราบล่วงหน้าว่า 
หุน้นัน้จะตกอยูใ่นข้อจ�ากดัสดัส่วนการถอืหุน้ของชาวต่างชาตแิละหุน้นัน้ 
จะสามารถจดทะเบียนในนามของผู้ซื้อได้หรือไม่ หรือนายทะเบียนจะ
ปฏิเสธการจดแจ้งการโอนหุ้นเช่นว่านั้นหรือไม่

(ผู ้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th)
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ข้อมูลทั่วไป

1) ชื่อ สถำนที่ตั้งของบริษัท

 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
 ราคาพาร์   :  10 บาท
 
 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  :  325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 โทรศัพท์   :  0 2628 0991-2
 โทรสาร   : 0 2628 0993

 เว็บไซต์   : http://www.sermsang.com
 เลขานุการบริษั ท  :  โทรศัพท์ 0 2628 0991-2 # 257
 อีเมล   :  sarmornmart.c@sermsang.co.th
 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  :  โทรศัพท์  0 2628 0991-2 # 162    
 อีเมล   : natthapatt@sermsang.co.th,
      thanatis.t@sermsang.co.th, 
      prachya.s@sermsang.co.th

2) ชื่อ สถำนที่ตั้งของบริษัทในเครือที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
(รวมการเข้าลงทุนผ่านโครงสร้างจเีค-ทเีค ในสดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ 50 ของเงนิลงทนุทเีคขึน้ไป และรวมการถอืหุน้/การลงทนุผ่านโครงสร้างจเีค-ทเีค 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม) 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
(ในปัจจุบัน)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ โทรศัพท์

1. บรษิทั เสรมิสร้างพลงังาน จ�ากัด 
(“SPN”)

ลงทุนใน Solar Farm โครงการ 
SPN

100 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300

0 2628 0991-2

2. บริษัท	แอคเซส	เอนเนอจี้	จ�ากัด	
(“AE”)

Holding Company 100 325/14	ถ.หลานหลวง	แขวงสี่แยก
มหานาค	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

0	2628	0991-2

3. บรษิทั	เอสเซนเชยีล	พาวเวอร์	
จ�ากดั	(“EP”)

ยังไม่มีการด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์

100 325/14	ถ.หลานหลวง	แขวงสีแ่ยก
มหานาค	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

0	2628	0991-2

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

ยงัไม่มกีารด�าเนนิการ
เชงิพาณชิย์

100 325/14	ถ.หลานหลวง	แขวงสีแ่ยก
มหานาค	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

0	2628	0991-2



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

ยงัไม่มกีารด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ 100 325/14	ถ.หลานหลวง	แขวงสีแ่ยก
มหานาค	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

0	2628	0991-2

6. บรษิทั	ทรปิเป้ิลพ	ีรนีวิเอเบิล้	
จ�ากดั	(“PPP”)

ยงัไม่มกีารด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ 100 325/14	ถ.หลานหลวง	แขวงสีแ่ยก
มหานาค	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

0	2628	0991-2

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

ยงัไม่มกีารด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ 100 325/14	ถ.หลานหลวง	แขวงสีแ่ยก
มหานาค	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

0	2628	0991-2

8. บรษิทั	สยาม	รนีวิเอเบิล้พาวเวอร์	
จ�ากดั	(“SRP”)

ยงัไม่มกีารด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ 100 325/14	ถ.หลานหลวง	แขวงสีแ่ยก
มหานาค	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

0	2628	0991-2

9. บรษิทั	เสรมิสร้าง	โซลาร์	จ�ากดั	
(“SS”)

ลงทุนในโครงการ	Solar Farm 100 325/14	ถ.หลานหลวง	แขวงสีแ่ยก
มหานาค	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

0	2628	0991-2

10. บรษิทั	เสรมิสร้าง	คอร์ปอเรชัน่	
จ�ากดั	(“SSC”)

พฒันาโครงการพลงังานทดแทน 100 325/14	ถ.หลานหลวง	แขวงสีแ่ยก
มหานาค	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

0	2628	0991-2

11. บรษิทั	เสรมิสร้าง	อนิเตอร์
เนชัน่แนล	จ�ากดั	(“SI”)

Holding Company 100 325/14	ถ.หลานหลวง	แขวงสีแ่ยก
มหานาค	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300

0	2628	0991-2

12. บรษิทั	เสรมิสร้าง	อนิฟินทิ	จ�ากดั	
(“SN”)

ลงทุนในโครงการ
Solar Rooftop

100 325/14	ถ.หลานหลวง	แขวงสีแ่ยก
มหานาค	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	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 From 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”) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน	
Solar Farm ในญี่ปุ่น

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 
ในประเทศมองโกเลยี

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 
ในประเทศญีปุ่น่

86.91 1-1-7 Moto Akasaka, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan

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

901 4-2-3 Akasaka, Minato, Tokyo 
107-0052, Japan 

21. Zouen Energy G.K. 
(“ZOUEN”)

ลงทุนในโครงการ Solar Farm 
ในประเทศญีปุ่น่

1001 1-1-7 Moto Akasaka, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan

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

1001 1-1-7 Moto Akasaka, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan

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

1001 1-1-7 Moto Akasaka, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan 

หมายเหตุ : 1 สัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนทีเคทั้งหมด



58 รายงานประจ�าปี 2560

1. จ�านวนทุนจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้ว  
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 922,000,000.0 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 922,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1.0 บาท และมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 922,000,000.0 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 920,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (อ้างอิงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)  
สรุปได้ ดังนี้

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2560

จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

2. Unity I. Capital Limited (“UNITY”)2 196,070,000 21.3

3. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 69,162,200 7.5

4. นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,581,000 3.8

5. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,580,900 3.8

6. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,580,900 3.8

7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 9,000,000 1.0

8. นายสิทธิชัย  ดวงดุษดี 5,900,000 0.6

9. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน (ซึ่งจดทะเบียนแล้ว) 4,684,300 0.5

10. นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 4,350,000 0.5

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 252,440,700 27.4

รวมทั้งสิ้น 922,000,000 100.0

 
หมายเหตุ : 1 PME เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 
     นายปิยวัฒน์  ไกรพิสิทธิ์กุล และนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
   2 UNITY เป็นบริษัทที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 
    นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 
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1. นโยบายการจ่ายปันผลของบรษิทัฯ
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ 
ได้ โดยจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให ้
จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก�าไรสมควรพอ
จะท�าเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ 
หลังหักส�ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก�าหนดไว้ใน
แต่ละปี ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดย
ค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ การส�ารองเงินไว ้เพื่อลงทุนในอนาคต  
การส�ารองเงนิไว้เพือ่จ่ายช�าระคนืเงนิกูย้มืหรอืเป็นเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน
ภายในบริษัทฯ ตลอดจนการพิจารณาผลก�าไรจากการด�าเนินการ 
หลงัการปรบัปรงุและผลก�าไรสทุธติามงบการเงนิรวม ประกอบ และการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส�าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือ
เหมาะสม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
2. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยในประเทศไทย
บรษิทัย่อยในประเทศไทยมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้
นติิบคุคลและหลงัหกัส�ารองต่างๆ ทกุประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัย่อย
ก�าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัย่อยจะพจิารณาการจ่าย
เงนิปันผลโดยค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ เพือ่ผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 
เช่น ผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัย่อย การส�ารอง
เงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม 
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ
บรษิทัย่อยในต่างประเทศมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ หรือก�าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักเงินต่างๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทย่อย การส�ารองเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต  
การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 
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1. โครงสร้างการจัดการของบรษิทัฯ

1.1 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล)

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยอ�านวยการสายงานบัญชี
(นางสาวพรกมล หงษ์วิไล)

ผู้ช่วยอ�านวยการสายงานการเงิน
และนักลงทุนสัมพันธ์

(นายธนาธิษณ์ ธนินกุลณิภัทร์)

ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ
(นายธนาวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
(นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
(นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์)

เลขานุการบริษัท
นางสาวสมรมาส ชัยผาลิกานต์
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1.2 คณะกรรมการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 4 คณะ  
ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ  
(4) คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายก�าธร               วังอุดม1 ประธานกรรมการ	/	กรรมการอิสระ

2. นายวิวรรธน์            ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร	/	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายส�าเรียง            เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

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	/	ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ

8. นายวรุตม์               ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)

9. นางธัญนีย์              ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายส�าเรียง            เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายธนา                บุบผาวาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายอัฌษไธค์          รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิวรรธน์            ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางสาวธัณฐภรณ์      ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวรุตม์               ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1 ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นกรรมการบริษัทฯ 
                 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรบริหำร 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายส�าเรียง             เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวิวรรธน์            ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางสาวธัณฐภรณ์      ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิวรรธน์            ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวธัณฐภรณ์      ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการบริหาร

3. นายธนวรรธน์          ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการบริหาร

4. นายวรุตม์               ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการบริหาร

รายชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

ส�าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. นายก�าธร               วังอุดม1 - 6/10

2. นายวิวรรธน์            ไกรพิสิทธิ์กุล 6/7 7/10

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

4. นายธนา                บุบผาวาณิชย์ 4/7 9/10

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

6. นางสาวธัณฐภรณ์     ไกรพิสิทธิ์กุล 7/7 9/10

7. นายธนวรรธน์          ไกรพิสิทธิ์กุล 5/7 10/10

8. นายวรุตม์               ธรรมาวรานุคุปต์ 5/7 10/10

9. นางธัญนีย์              ไกรพิสิทธิ์กุล 6/7 7/10

10. นายปิยวัฒน์            ไกรพิสิทธิ์กุล2 3/7

• กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ สองใน
สามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

หมายเหตุ : 1  ได้รบัการแต่งต้ังโดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2560 เมือ่วันท่ี 16 มีนาคม 2560 เป็นกรรมการบรษัิทฯ  และกรรมการอสิระ
 2 เป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 
                  วันที่ 16 มีนาคม 2560

• กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
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กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

รายชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

ส�าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. นายส�าเรียง            เมฆเกรียงไกร 6/6 8/10

2. นายธนา                บุบผาวาณิชย์ 4/6 8/10

3. นายอัฌษไธค์          รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 6/6 8/10

รายชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

ส�าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. นายส�าเรียง            เมฆเกรียงไกร 2/2 2/2

2. นายวิวรรธน์            ไกรพิสิทธิ์กุล 2/2 2/2

3. นางสาวธัณฐภรณ์     ไกรพิสิทธิ์กุล 2/2 2/2

รายชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

ส�าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. นายวิวรรธน์           ไกรพิสิทธิ์กุล 1/1 3/4

2. นางสาวธัณฐภรณ์     ไกรพิสิทธิ์กุล 1/1 3/4

3. นายธนวรรธน์         ไกรพิสิทธิ์กุล 1/1 4/4

4. นายวรุตม์              ธรรมาวรานุคุปต์ 1/1 4/4
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1.3 ผู้บรหิาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวรุตม์              ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	(รักษาการ)

2. นางสาวธัณฐภรณ์     ไกรพิสิทธิ์กุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายณัฐพรรษ          ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	

4. นายธนวรรธน์          ไกรพิสิทธิ์กุล ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ

5. นางสาวพรกมล        หงษ์วิไล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานบัญชี 

6. นายธนาธิษณ์          ธนินกุลณิภัทร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

1.4 เลขานกุารบรษิทั
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสมรมาศ ชัยผาติกานต์ เป็นเลขานุการบริษัท  

1.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจ�าปี 2560 โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้

กรรมกำรที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำร
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
(บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

24,000.0
20,000.0

30,000.0
20,000.0

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

24,000.0
20,000.0

-
-

คณะกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร

24,000.0
20,000.0

-
-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

24,000.0
20,000.0

-
-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

24,000.0
20,000.0

-
-

กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำร 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)

ส�าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จ�านวนผู้บริหาร (คน) 5 6

เงินเดือนและโบนัส (บาท) 19,120,000.0 21,596,310.7

เงินสนับสนุนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น 
(บาท)

504,690.6 1,767,485.9

ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมค่าตอบแทนของนายสุรวัฒน์ สุวรรณยั่งยืน ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานการเงิน ซึ่งพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และรวมค่าตอบแทนของ (1) นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายบัญชีและการเงิน ซึ่งเข้ารับต�าแหน่ง 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 (2) นางสาว พรกมล หงษ์วิไล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานบัญชี ซึ่งเข้ารับต�าแหน่งเมี่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และ (3) นายธนาธิษณ์ 

ธนินกุลณิภัทร์ ซึ่งเข้ารับต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

หมายเหตุ :

(2)  ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
     -ไม่มี-
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2.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 เท่ากับ 28,534,216.4 บาท และ 34,338,930.53 บาท ตามล�าดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทน เป็นต้น

2.1 จ�านวนบคุลากร
ในปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2559 และงวดสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษิทัฯ มจี�านวนบคุลากรทัง้หมด เท่ากบั 24 คน และ 23 คน 
ตามล�าดบั โดยมีรายละเอยีดดงัตาราง ดงัต่อไปนี้

2. บคุลากรของกลุ่มบรษิทัฯ

ฝ่าย
จ�านวนพนักงาน (คน)

ส�าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 5 6

ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง 6 6

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 7 6

ฝ่ายธุรการและสนับสนุน 6 5

รวม 24 23



เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) 67



68 รายงานประจ�าปี 2560

การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ (Corporate 
    Governance)
กลุม่บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ว่ีา
เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน�าไปสู่ประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการ 
จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหา 
หลักการส�าคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่าง
โปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิาร
องค์กรท�าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานใดๆ ของกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษทัได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จ�ากัดเฉพาะสิทธิที่
กฎหมายก�าหนดไว้ ไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ก�าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ 
การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งต้ัง
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
บริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

หมวดที ่2 กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั (The Equitable 
Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร 
และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ และทั้งผู ้ถือหุ้น 
รายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและ 
เป็นธรรม 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ค�านึงถึงสิทธ ิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยก�าหนดนโยบายและแนวปฎิบัติต่อผู้ม ี
ส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ รวมถึงพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม 
และชุมชน ตลอดจนก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and 
Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลู
อื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  

หมวดท่ี 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities 
of the Board of Directors)

(1) โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร
 คณะกรรมการของบรษิทัมจี�านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมกีรรมการ

อสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดและมจี�านวน
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สาขาอาชีพ ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซ่ึงเก่ียวข้องและ
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ  
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(2) คณะกรรมกำรชุดย่อย
 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย จ�านวน 4 ชดุ 

ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพ่ือกล่ันกรองการด�าเนินงานภายใต้ขอบเขต
อ�านาจหน้าท่ีทีก่�าหนดไว้ อนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน
ของคณะกรรมการบริษัท 

(3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
(3.1)  นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่ง

มาตรฐานระดับสูงของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดย
ยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้น�าหลักจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้และ 
ถือปฏิบัติเรื่อยมา 

(3.2)  จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ
 บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดให้กรรมการ  
ผู ้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร ่งครัด รวมทั้งได ้
ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจ

(3.3) ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 การท�ารายการระหว่างบรษิทัฯ กบับคุคลใดทีเ่กีย่วโยงกนัอนัอาจ

น�ามาซึง่ผลประโยชน์ทีขั่ดแย้งกนัได้นัน้ จะต้องผ่านการพจิารณา

อย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการ
ระหว่างกันที่ส�าคัญการเข้าท�ารายการนั้นต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัลกัษณะและขนาดของรายการตามข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ 
ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องจะไม่เข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

(3.4)  ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน 

ที่ มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให ้
คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ  
มรีะบบการควบคมุภายใน (ในด้านต่าง ๆ  5 องค์ประกอบ คอื ด้าน 
องค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการ
ควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ด้านระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม) ที่เพียงพอและ
รายงานคณะกรรมการบริษัท

(3.5) ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแนวทางการด�าเนินการท่ีชัดเจน 

กับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ ในหัวข้อร้องเรียนทุจริต (www.sermsang.com)  
หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแส
ก�าหนดให้ผ่านหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพือ่ให้
รายงานต่อกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 
เพือ่ให้มกีารตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการทีบ่รษัิทฯ ก�าหนด
ไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
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(3.6)  ก�ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง
 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง 

(Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้
ฝ่ายจัดการเป็นผู ้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะ
กรรมการทราบเป็นประจ�า 

(3.7)  กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม

 ในการก�ากับดูแลกิจการการด�าเนินธุรกิจในลักษณะ Holding 
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการก�าหนดแนวทาง
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้
ในนโยบายการลงทุน การก�ากับดูแลการด�าเนินงานและการ
บริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และบุคคลที่ได้รับ 
มอบหมายซ่ึงเป็นผู ้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ  
เข้าเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ เพือ่ก�ากบัดูแลการบรหิาร
จดัการและรายงานผลการด�าเนนิงานให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นรายไตรมาสโดยสัดส่วนตัวแทนของบริษัทฯ  
ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
อย่างน้อยจะเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทั 
ดังกล่าว นอกจากนั้น การก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญและการ 
ออกเสียงในวาระท่ีส�าคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

2. โครงสร้างกรรมการของบรษิทัฯ
โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยร่วมทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มีการอนุมัติ ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน เช่น
 
ขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ 

บริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บรษัิทฯ ด้วยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สัตย์สจุรติ

2) พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย 
แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการจัดท�า

3) ก�ากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

บริหาร ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ 
หรอืบคุคลใดๆ ซึง่ได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีด่งักล่าว เพือ่ให้เป็น
ไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ก�าหนด

4) ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ 
บรษิทัร่วมอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงานและ
งบประมาณของบริษัทฯ 

5) ด�าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม  
น�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัด
ให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6) จัดให้มีการท�างบดุล และงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย และลงลายมอืช่ือเพือ่รับรองงบการเงนิ 
ดังกล่าว เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7) พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคัดเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8) จดัให้มนีโยบายเก่ียวกับการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภิบาล
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติ 
ต้องห้ามตามทีก่�าหนดในพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารง
ต�าแหน่ง ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจาก
ออกตามวาระ และพจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10) แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด 
และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11) พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจ 
ลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

12) พจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารตามค�านยิามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ งพิจารณาก�าหนด 
ค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่เสนอโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็น
เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

14) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตร
สัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกับหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ
และผู้บริหารนั้น

15) ดแูลการปฏบิตังิานของกลุม่บรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ
และปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน  
4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 

17) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ สามเดือน
18) จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการ

จัดท�าและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อยในรอบปีทีผ่่านมา และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่
พิจารณาและอนุมัติ

19) ก�ากับและดูแลการบริหารจัดการและการด�าเนินงานต่างๆ ของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
ในบรษิทัย่อย คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะต้องด�าเนนิการเพือ่ให้
มั่นใจได้ว่ากรรมการในบริษัทย่อยที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือแต่งตั้ง
โดยบรษิทัฯ รบัทราบและจะปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ 
กฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การท�ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)
กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าบรกิารอืน่ (Non-Audit Fee) 
กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ส�าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�านวน 601,000.2 บาท และส�าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�านวน 491,318.62 บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (บาท)

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

บริษัทฯ 
บริษัทย่อย

1,280,000.0
1,972,317.8

2,045,000.0
3,653,300.0

รวม 3,252,317.8 5,698,300.0
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม
กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
กลุ่มบริษัทฯ ตั้งมั่นท่ีจะด�ารงตนให้เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ยนื และสามารถบรหิารกจิการให้เตบิโตอย่างมัน่คงและเป็นทีย่อมรบั
ในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
รวมท้ังสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค�านึงถึงผลกระทบในการด�าเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
กลุ่มบริษัทฯ ในทุกด้าน

จากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้
ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
กลุม่บรษัิทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการดแูลผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีไว้ในคูม่อื
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)  โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูสั่ญญา ชมุชน 
สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงัส่งเสรมิการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละ
เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์และการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญารวมถงึการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ   

2. นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน
กลุม่บริษทัฯ ด�าเนนิธรุกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนกัถงึความส�าคญั
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้
มีการก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption 
Policy) เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิติัเพือ่ป้องกนัและต่อต้านปัญหาทจุริต
คอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้ทกุคนตระหนกัถงึพษิภยัของการทจุรติคอร์รปัชัน่ สร้างค่านยิมทีถ่กูต้อง 
และเพิ่มความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพ่ือให้การต่อต้าน 
ทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนีน้ี้
(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้นการ

ปฏบิตังิานในต�าแหน่งหน้าที ่หรอืใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ ฝ่าฝืน
หลกักฎหมาย หลกัจรยิธรรม เพือ่แสวงหาผลประโยชน์อนัมคิวรได้
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึง
ประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่ท�าธุรกิจกับ
กลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น

(2) ก�าหนดหลักการส�าหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง 
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ  โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะ
รับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการ 
ให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้อง
ตระหนกัอยูเ่สมอืนว่าการกระท�าหรอืไม่กระท�าใดๆ ต้องอยูภ่ายใต้
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

(3) ก�าหนดระเบียบจัดซ้ือจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการท�ารายการ  
การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใดๆ โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมี 
หลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติใน
แต่ละระดับอย่างเหมาะสม
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(4) มีการส่ือสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยัง 
หน่วยงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
อบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของกลุ ่มบริษัทฯ เพ่ือให ้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและน�านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น

(5) ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารท่ี 
หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้พนักงานและผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้อง
สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งน้ี จะต้องมีการปกป้องผู้แจ้ง
เบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด 
เพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมถึง
มีการแต่งต้ังบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้ง
เข้ามา

(6) มกีารพฒันามาตรการการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้
มกีารประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องหรอืสุม่เสีย่งต่อการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีการจัดท�ามาตรการเพ่ือป้องกันอย่าง
เหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ

3. นโยบายการเคารพสิทธิมนษุยชน
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความ
ต้องการท่ีจะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร โดยกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ท�าการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลท้ังทางตรงและทางอ้อม ไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด  

เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล  
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในกลุ่มบริษัทฯ 
 
กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับ
ใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child 
Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ ไม่เลอืกปฏบิตัิ 

4. นโยบายการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพ
แวดล้อมการท�างานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการ
ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ 
ซึง่กนัและกนั ตลอดจนในด้านการดแูลพนกังาน กลุม่บรษิทัฯ มกีารบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต ่
การสรรหาบคุลากร การพฒันาบคุลากร รวมทัง้มีการอบรมให้พนกังานอย่าง 
ต่อเนือ่ง มกีารก�าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจดัสวสัดกิาร
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนกังานทกุคนมโีอกาสทีจ่ะก้าวหน้า มกีารเรียนรู้ในทกุระดบัขององค์กร 
และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการท�างานให้มีความเป็นมืออาชีพบน
สภาพแวดล้อมการท�างานที่เหมาะสม 
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5. นโยบายความรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภค
กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ ด้วยกระบวนการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มี
เสถียรภาพขนานเข้ากับระบบส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ได้แก่ กฟผ. และผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน 
ในต่างประเทศ รวมไปถงึการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของพนกังาน
กลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้า

6. นโยบายการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการ 
สิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายด้านการคุม้ครอง
สิง่แวดล้อม โดยทีผ่่านมากลุม่บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการ โดยค�านงึถงึ
ความปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อมในทกุกระบวนการทางธรุกจิ ตัง้แต่ขัน้ตอน
การพัฒนาโครงการ และการเริ่มด�าเนินการประกอบธุรกิจ

7. นโยบายการร่วมพฒันาชุมชนหรอืสังคม
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยกลุ่มบริษัทฯ  
จะมุง่มัน่ในการพฒันาส่งเสรมิและยกระดบัคณุภาพชวีติของสงัคม และ
ชุมชนอันเป็นที่ที่กลุ่มบริษัทฯ ต้ังอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการ
เตบิโตของกลุม่บรษิทัฯ  ซึง่เป็นหนึง่ในจรรยาบรรณการด�าเนนิธรุกิจของ
กลุ่มบรษิทัฯ เช่น ในข้ันตอนการออกแบบพืน้ทีโ่ครงการของกลุม่บรษิทัฯ 
ในปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนออกแบบการก่อสร้างโครงการ
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อระบบการระบายน�้าเพื่อ
การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชุนในท้องถิ่น

กลุ ่มบริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชน 
ใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม�่าเสมอ โดยด�าเนิน
โครงการต่างๆ ที่ค�านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและ
สังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

8. นโยบายการมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการ 
   ด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและผู้มี 
    ส่วนได้เสีย
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจะน�าแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับ
ใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์และความ
สามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยกลุ่มบริษัทฯ จะส�ารวจ
กระบวนการต่างๆ ของธุรกิจท่ีด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา 
พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการท�างาน เพื่อพัฒนานวัตกรรม และ
สร้างโอกาสในการคดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ ควบคู่กบัการสร้างผลก�าไรและ
การเตบิโตของธรุกจิอย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้ในกรณทีีก่ลุม่บรษิทัฯ มกีาร
ด�าเนินการ และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ และ
ความสามารถในการแข่งขนัต่อธรุกิจ และสงัคม กลุม่บรษิทัฯ จะเปิดเผย 
นวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
กระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
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1. ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัเก่ียวกับระบบ 
     การควบคมุภายในของบรษิทัฯ
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการมรีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 
เพยีงพอในการดแูลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ 
กฎหมาย และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องได้อย่างมปีระสทิธิภาพ สามารถช่วย
ป้องกัน บริหารจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจ 
เกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถป้องกันทรัพย์สินจาก 
การทจุรติ เสยีหาย และมกีารจัดท�ารายงานทางบญัชทีีถ่กูต้องน่าเชือ่ถอื

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท�าหน้าท่ีสอบทานความเหมาะสมและความมปีระสทิธผิลของระบบควบคมุ 
ภายในของกลุม่บรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า ระบบควบคมุภายในของกลุม่
บรษิทัฯ มคีวามเหมาะสม เพยีงพอ และเป็นไปตามหลกัการการควบคมุ
ภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission) ซ่ึงครอบคลุมการควบคุมภายใน 
ด้านการบรหิาร (Management Control) การด�าเนนิงาน (Operational 
Control) การบัญชีและการเงนิ (Accounting and Financial Control) 
และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข ้อง 
(Compliance Control) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยการประเมินเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายใน
ภายใต้แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบด้วย  
(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and 

Environment Measures) 
(2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management 

Control Activities) 

(4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and 
Communication Measure) 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring)  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า 
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการจัดให้มีบุคลากรอย่าง 
เพียงพอและเหมาะสมที่จะด�าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหาร
น�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ ส�าหรบัการควบคมุภายในหวัข้อ
อืน่คณะกรรมการบริษทั เหน็ว่าบรษิทัฯ มกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสมแล้วเช่นกัน  

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแล 
     การปฏบิตังิานของบรษิทัฯ

2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากัด (“ธรรมนติ”ิ) 
เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ส�าหรับปี 
2559 2560 และ 2561 โดยบรษิทั ธรรมนติจิะท�าการตรวจสอบ ตดิตาม 
และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแผนการ 

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
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ตรวจสอบรายปีที่ตกลงร่วมกับบริษัทฯ และจัดท�ารายงานและข้อ 
เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการห้าข้อของ COSO 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

2.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเหมาะสม 
       ของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าผูต้รวจสอบระบบการควบคมุภายใน
มีบุคคลากรที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ 
ทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัการปฏิบตัหิน้าทีก่ารตรวจสอบภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 แนวปฏบิตัเิก่ียวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารง  
       ต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ 
บริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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1. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายการระหว่างกัน

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

2560
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. บริษัท เสริมสร้าง 
พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 
(“SPD”) (เปลี่ยนชื่อจาก 
บริษัท ที.เค.เอช. ดีเวลลอป
เมนท์ จ�ากัด ตั้งแต่วันที่ 16 
เมษายน 2558) และ 
นายววิรรธน์ ไกรพสิทิธ์ิกุล

• ค่าเช่าและค่าบรกิาร
ส�านกังาน
SSP เช่าพืน้ทีอ่าคารส�านกังาน
จากบรษิทั เสรมิสร้าง พรอ็พ
เพอร์ตี ้ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั 
และนายววิรรธน์ ไกรพสิทิธิก์ลุ

• ค่าเช่าและบริการค้างจ่าย

360,000

30,000

• ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 
SSP เข้าท�าสัญญาเช่าพื้นที่
อาคารส�านักงานขนาด 250 
ตารางเมตรจากนายวิวรรธน์  
ไกรพิสิทธิ์กุล เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
ส�านักงานของกลุ่มบริษัทฯ โดย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 
อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการ
ช�าระค่าเช่า เป็นไปตามที่ตกลง
กันระหว่างคู่สัญญา

• รายการดงักล่าวเป็น
รายการสนบัสนนุธุรกจิปกติ
ของ SSP และเหน็ว่าเป็น
รายการทีม่คีวามจ�าเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิ
ธรุกจิของกลุม่บริษัทฯ ซ่ึงทาง 
บริษัทฯ ได้เปรียบเทยีบกับ
อสงัหาริมทรัพย์ทีส่ามารถใช้
เป็นพ้ืนทีส่�านกังานในบรเิวณ
ใกล้เคยีงแล้วโดยอัตราค่าเช่า
และการให้บริการรวมถงึ
เง่ือนไขการช�าระเงนินัน้  
ไม่ท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์

2. บรษิทั ลอจกิ สปาร์ค จ�ากัด • ค่าบริการที่ปรึกษา
SN	จ่ายค่าบริการการให	้
ค�าปรึกษาทางธุรกิจส�าหรับ
โครงการ	Rooftop	แก	่
บริษัท	ลอจิก	สปาร์ค	จ�ากัด

435,000 • เนือ่งจากกลุม่บริษัทฯ ม ี
นโยบายขยายธรุกจิ โดยลงทนุ
ในธรุกจิโครงการ Rooftop ผ่าน
บริษัทย่อย ซึง่ได้แก่ SN ดงันัน้
กลุม่บริษัทฯ จึงด�าเนินการให้ 
SN ว่าจ้างบริษัท ลอจิก สปาร์ค 
จ�ากัด เพ่ือให้บริการค�าปรึกษา
ทางธุรกจิส�าหรับโครงการ 
Rooftop ทัง้น้ี การศกึษา 
ดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ

• รายการดงักล่าวเป็น
รายการสนบัสนนุธุรกจิปกติ
ของ SN โดยเป็นรายการท่ีมี
ความจ�าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อการขยายธรุกิจ
ของกลุม่บริษัทฯ โดยมอีตัรา
การให้บริการและเงือ่นไข 
การค้าสมเหตุสมผลเมือ่
เปรียบเทยีบกบัผูใ้ห้บรกิาร 
รายอ่ืนๆ และเป็นไปตาม
เง่ือนไขการค้าทัว่ไปเสมอืน
กบัการท�ารายการกบับคุคล
ภายนอก
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

2560
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

• สัญญาดงักล่าวมรีะยะเวลาการ
ให้บริการ 8 เดอืน (ต้ังแต่ 
กนัยายน 2559 ถึงเมษายน 
2560) โดยมอัีตราค่าบริการและ
เง่ือนไขการค้าสมเหตสุมผลเมือ่
เปรียบเทยีบกบัผูใ้ห้บริการ 
รายอ่ืนๆ และเป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทัว่ไปเสมอืนกบัการท�า
รายการกบับคุคลภายนอก 

• นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ  
ยงัจดัให้มกีารประกวดราคา
ของผู้ให้บริการให้ค�าปรกึษา
ทางธุรกจิส�าหรับโครงการ 
Rooftop ตามกระบวนการที่
ได้ระบไุว้ในคู่มอืการจัดซือ้ 
จดัจ้าง
• อย่างไรกดี็ ภายหลงัสิน้สดุ
ระยะเวลาการให้บริการตาม
สญัญา กลุม่บริษัทฯ จะไม่
ขยายระยะเวลาการให้บรกิาร 
หรือต่ออายสุญัญาแต่อย่างใด

3. นางสาวธัณฐภรณ์ 
ไกรพิสิทธิ์กุล

เจ้าหนี้เงินกู้ยืม
• นางสาวธณัฐภรณ์ 
ไกรพสิทิธิก์ลุ ให้เงินกู้ยืมแก่ 
SSP และ SGP
- ต้นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ช�าระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด

• ดอกเบี้ยจ่าย

116,838
        -                   

(116,838)  
         -
         -

• รายละเอียดการให้เงนิกูย้มืของ
นางสาวธณัฐภรณ์ ไกรพิสิทธิกุ์ล 
แก่กลุม่บริษัทฯ มดีงัต่อไปน้ี 
- ส�าหรับรอบปีบญัชสีิน้สดุ
  วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

นางสาวธณัฐภรณ์ ไกรพิสิทธิก์ลุ 
มยีอดเงนิให้กูย้มืแก่กลุ่ม
บริษัทฯ ต้นงวดจ�านวน 
37,139,913.0 บาท และให้
เงินกู้ยมืเพ่ิมระหว่างงวด 
จ�านวนรวมทัง้สิน้ 
214,169,720.0 บาท เพ่ือใช้
ในการปรับโครงสร้างของ 
กลุม่บริษัทฯ

• รายงานดงักล่าวเป็นการให้
ความช่วยเหลอืทางด้าน 
การเงนิในอดตีกบักรรมการ 
โดยมีการคิดดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมตามที่ผู้กู้และ 
ผู้ให้กู้ตกลงกัน
• อย่างไรกดี็ กลุม่บริษัทฯ 
จะด�าเนนิการไม่ให้มรีายการ
ดงักล่าวอีกในอนาคต
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

2560
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

        

โดยมีอัตราดอกเบี้ยและ
เงื่อนไขการช�าระคืนตามที่ผู้กู้
และผู้ให้กู้ตกลงกัน โดยในปี 
2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ช�าระ
คืนเงินกู้ยืมจ�านวนรวมทั้งสิ้น 
251,192,795.0 บาท ส่งผล
ให้มียอดคงเหลือปลายงวด
จ�านวน 116,383.0 บาท 
อย่างไรก็ดี ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้ช�าระ
คืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแก่นางสาว
ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 
เรียบร้อยแล้ว

• ทัง้น้ี กลุม่บริษัทฯ จะด�าเนินการ
ไม่ให้มรีายการดงักล่าวอีกใน
อนาคต

4. นางธญันย์ี ไกรพสิทิธ์ิกุล ซื้อขายที่ดินเพื่อใช้ด�าเนิน
โครงการโซลาร์ อผศ. ราชบุรี
SS ได้ท�าการซื้อขายที่ดินซึ่ง
เป็นที่ตั้งของโครงการโซลาร์ 
อผศ. ราชบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้ง
โครงการตามที่เสนอกับ 
อผศ. และได้รับการคัดเลือก

6,727,230 • SS ได้เสนอโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ขนาด  
5 เมกะวตัต์ ทีจ่งัหวัดราชบรีุ ต่อ 
อผศ. ซึง่ต่อมาได้รับการคดัเลอืก
ในการเข้าร่วมลงทนุกบั อผศ. 
โดยภายใต้เงือ่นไขการร่วมลงทนุ
ดงักล่าว SS จะต้องซ้ือทีด่นิที่
เสนอในโครงการ และโอนสิทธใิน
ทีด่นิดงักล่าวให้กบั อผศ. ซึง่ SS 
ได้ด�าเนนิการซือ้ทีด่นิจาก  
นางธญันย์ี ไกรพิสทิธิกุ์ล และ
ท�าการโอนสทิธใิห้กบั อผศ. แล้ว
ตามเง่ือนไขการร่วมลงทุน
• SS ได้เข้าเซน็สญัญาการร่วม
ลงทนุกบั อผศ. เรียบร้อยแล้ว 
ในวนัท่ี 29 กนัยายน 2560

• รายการดงักล่าวเป็นไปตาม
เงือ่นไขการค้าทัว่ไป และ
เป็นการด�าเนินธรุกจิตามปกติ
ของบริษัทโดยไม่มกีารถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั
และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั
• ราคาซือ้ขายทีด่นิดงักล่าว
ต�า่กว่าราคาประเมนิของ 
ผูป้ระเมนิราคาอิสระ
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ผู้ค�้าประกัน

ผู้ได้รับ
วงเงินกู้/

สัญญาเช่า
ทางการเงิน

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ/
สัญญาเช่าทางการเงิน

งวดประจ�าปีสิ้นสุด
วันที ่31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของ

รายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

วงเงิน ยอด
คงค้าง

1. นายววิรรธน์ 
ไกรพิสิทธิ์กุล

SSC • เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการ
เงิน จ�านวน 7.5 ล้านบาท
SSC เช่าซื้อรถยนต์ 3 คันจาก
บริษัทลีซซิ่งรถยนต์ โดยม ี
นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 
เป็นผู้ค�้าประกัน สัญญาเช่า
ทางการเงินดังกล่าว  
โดยมียอดคงค้าง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
จ�านวน 70,241บาท

- 0.07 • นายววิรรธน์ ไกรพสิทิธิก์ลุ 
ค�า้ประกนัสญัญาเช่า
ทางการเงนิของ SSC ใน
นามบคุคล โดยไม่มกีารคดิ
ค่าธรรมเนยีมการค�า้
ประกนั 
• ทัง้นี ้ภาระค�า้ประกัน 
ดงักล่าวจะสิน้สดุในปี 2560 
จ�านวน 2 คนั และปี 2561 
จ�านวน 1 คนั 
• ภายหลงัการค�า้ประกัน 
ดงักล่าวสิน้สดุลง  
กลุม่บริษัทฯ จะด�าเนนิการ
ไม่ให้มรีายการดงักล่าว
อีกในอนาคต

• รายการดงักล่าวเป็นรายการ
สนบัสนนุธรุกจิปกตขิอง SSC 
เป็นรายการทีเ่กดิข้ึนในอดตี 
และเห็นว่าเป็นรายการทีมี่
ความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนนิธุรกจิของ
กลุม่บริษัทฯ โดยไม่มกีาร
คดิค่าธรรมเนียมการค�า้
ประกนัดงักล่าว
• อย่างไรกดี็ กลุม่บริษทัฯ 
จะด�าเนนิการไม่ให้มรีายการ
ดงักล่าวอีกในอนาคต

2. การค�า้ประกันและการจ�านอง
รายการค�้าประกันและการจ�านองระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2560 สามารถสรุป
รายละเอียดได้ ดังนี้
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3. มาตรการและขั้นตอนการอนมัุตกิารท�ารายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการเข้า
ท�ารายการระหว่างกนั เพือ่ให้การท�ารายการระหว่างบรษิทัฯ และ/หรอื 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกลุม่บริษทัฯ 
โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

การเข้าท�ารายการระหว่างกนัหรอืรายการท่ีเกีย่วโยงกนัของกลุ่มบรษัิทฯ 
ให ้ เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน รวมท้ัง
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วข้อง 
และให้ปฏิบัติตามตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยรายการระหว่าง
กนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย

ในกรณทีีก่ฎหมายก�าหนดให้กลุม่บรษิทัฯ ต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ก่อน
การเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะ
กรรมการตรวจสอบ พจิารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว 
และให้น�าเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้
มัน่ใจว่าการเข้าท�ารายการตามทีเ่สนอนัน้เป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ
กลุ่มบริษัทฯ

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่เกี่ยว
โยงกันมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้ให้ความเห็นเก่ียวกับ 
ความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของ 
รายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ 
การด�าเนนิธุรกจิปกติในอตุสาหกรรม และมกีารเปรยีบเทยีบกับราคาของ 
บคุคลภายนอกหรอืราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวาม
ช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดั
ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น 
เกีย่วกบัรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา

อนุมัติรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าว 
หากธรุกรรมเหล่านัน้มข้ีอตกลงทางการค้า ในลกัษณะเดยีวกบัทีวิ่ญญูชน
พึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ จะจัดท�ารายงาน
สรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในครั้งต่อไป

4. นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
ในการเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกันระหว่างบรษิทัฯ และ/หรือบรษัิทย่อย
ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ 

หากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าท�า 
รายการทีเ่กีย่วโยงกนักบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอือาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
นโยบายและข้ันตอนท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดยพิจารณา 
ความจ�าเป็นของรายการต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณา
เปรยีบเทยีบราคากบัรายการเทยีบเคยีงทีท่�ากบับคุคลภายนอก (หากม)ี 
รวมถึงพิจารณาสาระส�าคัญของขนาดรายการด้วย 

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะจัดให ้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ
รายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ 
ในการพจิารณารายการระหว่างกนัท่ีเกดิขึน้ บริษทัฯ จะจดัให้มบีคุคลทีม่ ี
ความรู ้ความช�านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ
ที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน  
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความ 
ช�านาญพิเศษ จะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความม่ันใจว่าการเข้าท�า
รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง 
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
แต่เป็นการท�ารายการทีบ่รษิทัฯ ได้ค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้
ทุกราย
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ในปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับ
โครงสร้างเพ่ือเตรยีมความพร้อมในการเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
เอ็มเอไอ  โดยให้ SSP ซื้อหุ้นบริษัทย่อยจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ย่อยดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน 
บริษัทฯ เป็นผู ้ถือหุ ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยทั้งหมด การปรับ
โครงสร้างดงักล่าว ถอืเป็นการปรับโครงสร้างภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 
บริษัทฯ จึงได้จัดท�าและน�าเสนอข้อมูลงบการเงินรวมส�าหรับปีบัญช ี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เพื่อสะท้อนฐานะการเงิน  
ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดตามเนื้อหาทางเศรษฐกิจของ 
กลุม่บรษิทัฯ ภายใต้การควบคมุเดียวกัน เสมอืนว่าบริษัทฯ ในกลุ่มได้ด�าเนนิ 
ธรุกจิเป็นหน่วยเศรษฐกจิเดยีวกนัตัง้แต่ต้นปีของงวดแรกทีเ่สนอรายงาน 
แม้ว่าความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของบรษัิทภายในกลุม่เกิดขึน้ภายหลงักต็าม 

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1. สรปุรายงานการสอบบญัชี
รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

งบการเงิน รายงานความเห็นผู้สอบบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการของ	SPN	ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
2557

ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของ	SPN	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2557	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการ
ด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 มิถนุายน 
2558 (วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ 
บริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) 85

2. สรปุงบการเงนิส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2558 2559 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 320.4 8.8 367.4  7.4 1,603.4  19.4 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 155.6 4.3 156.8  3.2 151.4  1.8 

เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - -  -   -  -   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 61.6 1.7 61.5  1.2 45.7  0.6 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 537.6 14.8 585.6  11.8 1,800.5  21.8 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้กรมสรรพากร 96.2 2.7 155.8  3.1 246.4  3.0 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่  
   เกี่ยวข้องกัน

- - -  -   -  -   

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - - -  -   -  -   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,964.0 81.8 3,685.0  74.3 5,427.2  65.6 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 27.1 0.7 536.0  10.8 654.2  7.9 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 0.0 0.0 0.0 0.0 141.0 1.7

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.0 0.0 0.2  0.0 0.3  0.0 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.0 0.0 0.1  0.0 0.3  0.0 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,087.3 85.2 4,377.0  88.2 6,469.4  78.2 

รวมสินทรัพย์ 3,624.9 100.0 4,962.6  100.0 8,269.8  100.0 

2.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2558 2559 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 19.6 0.5 33.0  0.7 256.7  3.1 

ส่วนของเงินประกันผลงานการก่อสร้าง
   ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

3.5 0.1 3.5  0.1 4.0  0.0 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการท่ีเก่ียวข้องกัน 37.1 1.0 0.1  0.0 -  -   

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
   ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

1.7 0.0 1.8  0.0 0.1  0.0 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
   ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

578.6 16.0 362.4  7.3 510.3  6.2 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - -  - - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10.3 0.3 10.5  0.2 11.4  0.1 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 650.8 18.0 411.3  8.3 782.5  9.5 

  หนี้สินไม่หมุนเวียน

  เงนิรบัประกนัผลงานก่อสร้าง - สุทธิจาก  
    ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

- - -  -   -  -   

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ - สุทธิ 
   จากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

1.9 0.1 0.1  0.0 -  -   

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง
   ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

2,175.7 60.0 3,250.8  65.5 4,061.7  49.1 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2.9 0.1 3.7  0.1 4.0  0.0 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,180.4 60.2 3,254.5  65.6 4,065.6  49.2 

รวมหนี้สิน 2,831.2 78.1 3,665.8  73.9 4,848.2  58.6 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว 693.4 19.1 690.9  13.9 922.0  11.1 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - - -  -   1,511.2  18.3 

  ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
    การควบคุมเดียวกัน

- - 33.1  0.7 33.1  0.4 

ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรร 62.6 1.7 515.9  10.4 815.0  9.9 

ก�าไรสะสมยังจัดสรรแล้ว - - -  -   40.7  0.5 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -  -   -  -   

  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อน
    การรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดียวกัน

37.7 1.0 1.8  0.0 (14.2)  (0.2)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 793.7 21.9 1,241.6  25.0 3,307.8  40.0 

  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
    อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

- - 55.2  1.1 113.8  1.4 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 793.7 21.9 1,296.8  26.1 3,421.7  41.4 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,624.9 100.0 4,962.6 100.0 8,269.8 100.0
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งบก�าไรขาดทุน

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2558 2559 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขาย 292.9 34.4 285.6 32.6 283.8 32.4

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า

553.3 64.9 583.6 66.6 587.9 67.0

รายได้อื่น 6.4 0.8 7.5 0.9 5.4 0.6

รวมรำยได้ 852.6 100.0 876.7 100.0 877.1 100.0

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 159.3 18.7 169.0 19.3 167.6 19.1

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 54.6 6.4 114.2 13.0 219.9 25.1

รวมค่ำใช้จ่ำย 213.9 25.1 283.2 32.3 387.5 44.2

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทาง
การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

638.7 74.9 593.5 67.7 489.6 55.8

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 140.2 16.4 146.1 16.7 146.9 16.7

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 498.5 58.5 447.4 51.0 342.7 39.1

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.9

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับงวด 498.5 58.5 447.4 51.0 334.6 38.1

2.2 งบก�าไรขาดทนุ
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งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2558 2559 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 498.5 447.4 342.7

รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 108.8 119.4 119.5

   ก�าไรจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.0 0.0 0.0

   ผลขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน 
     ผลประโยชน์ของพนักงาน

- 0.3 0.5

   ขาดทุนจากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - 0.8 1.0

   ดอกเบี้ยรับ (2.1) (2.6) (2.5)

   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 140.2 146.1 146.9

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำร
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน

745.4 711.4 608.2

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (155.6) 1.4 6.1

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (41.2) (3.1) 15.1

   ลูกหนี้กรมสรรพากร 2.4 (59.6) (90.6)

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 36.4 0.0 0.0

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - (0.1) (0.1)

หนี้สินด�ำเนินงำน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (274.3) 13.3 29.6

   เงินประกันผลงานการก่อสร้าง (204.7) 0.0 0.6

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10.3 0.2 0.9

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2.8 (0.2) (0.4)

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 0.0 0.0 (0.9)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 121.4 663.5 568.4

2.3 งบกระแสเงนิสด
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งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2558 2559 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันลดลง  
(เพิ่มขึ้น)

- - -

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันลดลง 
(เพิ่มขึ้น)

75.6 - -

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (361.0) (831.2) (1,815.4)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (12.0) (510.0) (145.8)

เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 0.0 0.0 144.9

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 0.0 0.0 (141.0)

ดอกเบี้ยรับ 2.1 2.6 2.5

เงินจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - (2.5) 0.0

ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย - 59.5 65.4

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (295.3) (1,281.8) (1,889.5)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 36.7 (37.0) (0.1)

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1.6) (1.7) (1.8)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 911.9 1,552.7 2,174.7

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (282.6) (583.9) (1,059.4)

รับช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 225.5 0.0 1,774.6

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น  0.0 (40.4)

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย (361.6) 0.0 0.0

จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร (134.8) (264.1) (288.1)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 393.6 666.0 2,559.5

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (0.7) (2.3)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ 219.7 47.0 1,236.0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 100.7 320.4 367.4

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 320.4 367.4 1,603.4
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3. อตัราส่วนทางการเงนิ

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8 1.4 2.3

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.7 1.3 2.2

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.2 1.2 1.0

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.4 5.6 5.7

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.2 64.7 63.6

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

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

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 1.0 8.8 7.2

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 354.3 40.8 49.9

Cash Cycle (วัน) (288.2) 24.1 13.8

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 81.2 80.6 80.8

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (ร้อยละ) 75.5 68.3 56.2

อัตราก�าไรอื่น (ร้อยละ) 0.8 0.9 0.6

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (ร้อยละ) 19.0 111.8 116.1

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 58.5 51.0 38.1

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 81.4 42.8 14.2

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 14.9 10.4 5.1

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 21.4 17.0 10.0

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.3 0.2 0.1

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.6 2.8 1.4

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 1.9 2.5 2.0

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.1 0.3 0.2

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 72.5 N/A N/A
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การวเิคราะห์และค�าอธิบาย
ของฝ่ายการจดัการ

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าเท่ากับ 846.2 ล้านบาท 869.2 ล้านบาท 
และ 871.7 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยกลุ่มบริษัทฯ เร่ิมมีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าจากการเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ SPN ใน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2559 ที่โครงการ SPN เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 12 เดือนเต็ม ส�าหรับปี 2560 นั้น กลุ่มบริษัทฯ  
มีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2560 (ประกอบด้วย  
ค่าไฟฐาน และค่า Ft) มีอัตราน้อยกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของปี 2559 ก็ตาม

ส�าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มรีายได้รวมเท่ากบั 852.6 ล้านบาท 876.7 ล้านบาท และ 877.1 ล้านบาท 
ตามล�าดับ ส�าหรับปี 2559 เทียบกับ 2558 รายได้รวมมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงข้ึน ส�าหรับ 
ปี 2560 เทยีบกบั 2559 นัน้ กลุม่บรษัิทฯ มรีายได้รวมเพิม่ขึน้ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขายไฟฟ้าเพิม่ข้ึน แม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลีย่จะลดลงกต็าม

ส�าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มต้ีนทนุขายเท่ากบั 159.3 ล้านบาท 169.0 ล้านบาท และ 167.6 ล้านบาท 
ตามล�าดับ โดยเมื่อเทียบปี 2559 กับปี 2558 การเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการด�าเนินการเชิงพาณิชย์เพียง 11 เดือนในปี 2558 และการด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์เต็มปีในปี 2559 และเมื่อเทียบปี 2560 กับ ปี 2559 ลดลงเล็กน้อยจ�านวน 1.4 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 0.8 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส�าคัญ 

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 686.9 ล้านบาท 700.1 ล้านบาท และ 704.1 
ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 81.2 ร้อยละ 80.6 และร้อยละ 80.8 ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบส�าหรับปี 2559  
กับปี 2558 ปัจจัยหลักที่ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงมาจากอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2559 ที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบส�าหรับ
ปี 2560 กับ ปี 2559 ปัจจัยหลักที่ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาจากการขายไฟเพิ่มขึ้น และต้นทุนขายที่ลดลง 

ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มีก�าไรสทุธิเท่ากบั 498.5 ล้านบาท 447.4 ล้านบาท และ 334.6 ล้านบาท 
ตามล�าดับ มีอัตราก�าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 58.5 ร้อยละ 51.0 และร้อยละ 38.1 ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบส�าหรับปี 2559 กับปี 2558 การลดลง
ของก�าไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น อันเน่ืองมาจากกลุ่มบริษัทฯ จ้างผู้บริหารและพนักงาน
เพิม่ขึน้เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิทัง้ในและต่างประเทศ และการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้าง (ทีไ่ม่ได้บนัทกึเป็นต้นทนุสนิทรพัย์) 
และพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่น่ เมือ่เปรยีบเทยีบส�าหรบัปี 2560 และ 2559 การลดลงของก�าไรสทุธมิสีาเหตหุลกั
มาจากการเพิ่มขึ้นของการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป และค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง (ที่ไม่ได้บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์) และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

1. ภาพรวมของผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา
ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยมี
โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ (SPN) ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย 
ก�าลังการผลิตติดตั้ง 52 เมกะวัตต์ มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
จ�านวน 6 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 81.3 เมกะวัตต์ 
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ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรจากการด�าเนินการหลังการปรับปรุง (Adjusted Operating 
Profit) เท่ากับ 495.3 ล้านบาท 487.2 ล้านบาท และ 472.1 ล้านบาทตามล�าดับ โดยก�าไรจากการด�าเนินการหลังการปรับปรุงเป็นดัชนีส�าคัญที่
ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการใช้ชี้วัดผลการด�าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลควบคู่กับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,624.9 ล้านบาท 4,962.6 ล้านบาท และ 8,269.8 ล้านบาท 
ตามล�าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดังกล่าวสอดคล้องกับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมในปี 2559 และ ปี 2560 และการระดมทุนจาก
การเสนอขายหุ้น IPO ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ทั้งนี้ ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณ ร้อยละ 14.9 ร้อยละ 10.4 และร้อยละ 5.1 ตามล�าดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,831.2 ล้านบาท 3,665.8 ล้านบาท และ 4,848.2 ล้านบาท และมีส่วน
ของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) รวม 793.7 ล้านบาท 1,241.6 ล้านบาท และ 3,307.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 3.57 เท่า 2.95 เท่า และ 1.47 เท่า ตามล�าดับ 

ส�าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 81.4 ร้อยละ 42.8 
และร้อยละ 14.2 ตามล�าดับ 

2.  การวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิส�าหรบัปี 2558 2559 และ 2560
2.1 การวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงาน
รำยได้
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 846.2 ล้านบาท 869.2 ล้านบาท และ 
871.7 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยในปี 2558 โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้นจึงมีรายได้
จากการขายไฟฟ้าจากการด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 11 เดือน เมื่อเทียบกับการด�าเนินการเชิงพาณิชย์เต็มปีส�าหรับปี 2559 และ 2560

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 852.6 ล้านบาท 876.7 ล้านบาท และ 877.1 ล้านบาท 
ตามล�าดบั โดยรายได้อ่ืนซึง่ได้แก่ ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น (ส�าหรบังวดปี 2558) ดอกเบีย้รับ ค่าภาษอีากรน�าเข้าเครือ่งจกัร และรายได้จากกองทนุ
พัฒนาไฟฟ้า เป็นต้น 
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โครงสร้างรายได้

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560

มูลค่า
(ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า

(ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า
(ล้านบาท) ร้อยละ

รายได้ตามอัตราค่าไฟฟ้า 
(ค่าไฟฐาน บวก ค่า Ft)

292.9 34.3 285.6 32.6 283.8 32.4

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder)

553.3 64.9 583.6 66.6 587.9 67.0

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ 846.2 99.2 869.2 99.1 871.7 99.4

รายได้อื่น1 6.4 0.8 7.5 0.9 5.4 0.6

รำยได้รวม 852.6 100.0 876.7 100.0 877.1 100.0

หมายเหตุ :  1 รายได้อื่น เช่น ค่าภาษีอากรน�าเข้าเครื่องจักร ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นต้น

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าของกลุม่บรษิทัฯ ประกอบไปด้วย (1) รายได้ตามอตัราค่าไฟฟ้า ซึง่ประกอบด้วย ค่าไฟฐาน และค่า Ft และ (2) รายได้
เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 

โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย
ตามสัญญา

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ�าหน่าย
(เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

รอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

รอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

รอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ 
(40 เมกะวัตต์)

40 85,123.6 89,783.9 90,448.2

รวม 85,123.6 89,783.9 90,448.2

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 3.44 3.18 3.14

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ�าหน่ายรวมเท่ากับ 85,123.6 เมกะวัตต์-
ชั่วโมง 89,783.9 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และ 90,448.2 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ตามล�าดับ โดยเมื่อเทียบระหว่างปี 2559 กับปี 2558 มีการเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
ในปี 2559 โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 12 เดือนเต็ม และเมื่อเทียบระหว่างปี 2560 และปี 2559 มีการเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 0.74 เนื่องจากมีการขายไฟเพิ่มขึ้น 

ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐานเฉลี่ย เท่ากับ 3.44 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง  
3.18 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง และ 3.14 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ตามล�าดับ โดยการปรับตัวดังกล่าวสะท้อนการปรับลดค่า Ft อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมปี 2558 - เมษายนปี 2560 และการปรับเพิ่มค่า Ft ในช่วงพฤษภาคม - ธันวาคม 2560 

ต้นทุนขำย
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขาย เท่ากับ 159.3 ล้านบาท 169.0 ล้านบาท และ 167.6 
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเมื่อเทียบระหว่างปี 2559 กับปี 2558 มีการเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2559 โครงการเสริมสร้าง โซลาร์เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์ 12 เดือนเต็ม และเมื่อเทียบระหว่างปี 2560 และปี 2559 มีการปรับตัวอย่างไม่มีนัยส�าคัญ ลดลงประมาณร้อยละ 0.8  

ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลัก คือ (1) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (2) ค่าด�าเนินการและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ และ (3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าไฟฟ้า เงินเดือน/โบนัสพนักงาน และค่าเบี้ยประกัน) 
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ต้นทุนขาย

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560

มูลค่า
(ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า

(ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า
(ล้านบาท) ร้อยละ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 108.8 68.3 119.4 70.6 119.5 71.3

ค่าด�าเนินการและบ�ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

34.8 21.9 38.0 22.5 38.2 22.8

อื่นๆ1 15.6 9.8 11.6 6.9 9.8 5.9

ต้นทุนขำยรวม 159.3 100.0 169.0 100.0 167.6 100.0

รายการ

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560

มูลค่า
(ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า

(ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า
(ล้านบาท) ร้อยละ

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 846.2 100.0 869.2 100.0 871.7 100.0

ต้นทุนขาย 159.3 18.8 169.0 19.4 167.6 19.2

ก�ำไรขั้นต้น 686.9 81.2 700.1 80.6 704.1 80.8

หมายเหตุ :  1อื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า เงินเดือน/โบนัสพนักงาน และค่าเบี้ยประกัน

ก�ำไรขั้นต้น
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 686.9 ล้านบาท 700.1 ล้านบาท และ 704.1 
ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 81.2 ร้อยละ 80.6 และ ร้อยละ 80.8 ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 กับ 
ปี 2558 ก�าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น แม้ว่าอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน
เฉลี่ยลดลงจาก 3.44 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2558 เป็น 3.18 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง และต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากการด�าเนินการเชิงพาณิชย์
เต็มปีในปี 2559 ก็ตาม และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ ปี 2559 ก�าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าจ�าหน่ายเพิ่มข้ึนและต้นทุนการขายลดลง แม้ว่าอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยจะลดลงจาก 3.18 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น 
3.14 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงก็ตาม  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 54.6 ล้านบาท 114.2 ล้านบาท และ 
219.9 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยการเพ่ิมข้ึนดังกล่าวมาจาก (1) การว่าจ้างผู้บริหารและพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในและ 
ต่างประเทศ (2) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น (3) ค่าใช้จ่าย 
ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นซ่ึงไม่ได้คิดเป็นต้นทุนสินทรัพย์ (uncapitalized construction cost) เช่น 
ค่าเช่าที่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น และ (4) การรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized foreign exchange loss) 
(ซึ่งมีการรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวในค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับงวดปี 2560) 



96 รายงานประจ�าปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2558 2559 2560

ผลขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (3.1) 19.0 72.8

ค่าเช่าที่ดินระหว่างก่อสร้างโครงการ - 7.1 31.5

ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 57.8 88.1 115.6

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 54.6 114.2 219.9

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 140.2 ล้านบาท 146.1 ล้านบาท และ 
146.9 ตามล�าดับ โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบไปด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว) และต้นทุนทางการเงินจากการ
เข้าท�าธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (ซึ่งเป็นการ swap อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่) ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพ่ิมขึ้น (ทั้งใน 
ปี 2559 และ 2560) มีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการลงทุนและพัฒนาโครงการ แม้ว่าในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ ได้น�า
เงินที่ได้จากการเสนอขาย IPO ช�าระคืนเงินกู้ยืนระยะยาวของบริษัท (จ�านวนประมาณ 715 ล้านบาท) แล้วก็ตาม

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2558 2559 2560

มูลค่า 
(ล้านบาท)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 113.6 109.5 112.8

ต้นทุนทางการเงินจากการเข้าท�าธุรกรรมแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap (IRS))

26.6 36.6 34.1

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 140.2 146.1 146.9

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท)
ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษัิทฯ มกี�าไรสทุธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุ้นของบริษทั) เท่ากบั 498.5 ล้านบาท 
448.6 ล้านบาท และ 339.8 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 58.5 ร้อยละ 51.2 และร้อยละ 38.7 ตามล�าดับ เมื่อ 
เปรียบเทียบส�าหรับปี 2559 กับปี 2558 การลดลงของก�าไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 
อันเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทฯ จ้างผู้บริหารและพนักงานเพ่ิมขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเปรียบเทียบส�าหรับปี 2560 และ 2559 การลดลงของก�าไรสุทธิ
มสีาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ข้ึนของการรบัรูผ้ลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ และการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบรหิารทัว่ไปและ
ค ่าใช ้จ ่ายที่ เกี่ยวข ้องกับการก ่อสร ้าง (ที่ ไม ่ ได ้บันทึกเป ็นต ้นทุนสินทรัพย ์ )  และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
ในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าจะมีการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการขายลดลงก็ตาม 

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินกำรหลังปรับปรุง (Adjusted Operating Profit)
ก�าไรจากการด�าเนินการหลังปรับปรุง (Adjusted Operating Profit) เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการใช้เป็นดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการ
ของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลควบคู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
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Adjusted Operating Profit
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2558 2559 2560

ก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 498.5 448.6 339.8

บวกกลับ ผลขาดทุน (หักผลก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (3.1) 19.0 72.8

บวกกลับ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการที่ไม่ได้คิดเป็นต้นทุน
สินทรัพย์ (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)

- 6.1 26.6

บวกกลับ ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการที่ไม่ได้
คิดเป็นต้นทุนสินทรัพย์

- 13.5 25.0

บวกกลับ ค่าใช้จ่าย (หักรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - (0.05) 8.0

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินกำรหลังกำรปรับปรุง 495.3 487.2 472.1

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรจากการด�าเนินการหลังการปรับปรุง (Adjusted Operating 
Profit) เท่ากับ 495.3 ล้านบาท 487.2 ล้านบาท และ 472.1 ล้านบาท ตามล�าดับ  คิดเป็นอัตราก�าไรจากการด�าเนินการหลังการปรับปรุง  
ร้อยละ 58.1 ร้อยละ 55.6 และร้อยละ 53.8 ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558 และเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 การปรับตัว
ลดลงมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป

3. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ

สินทรัพย์
สนิทรพัย์หลักของกลุ่มบรษัิทฯ ได้แก่ ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ซึง่ประกอบไปด้วยสนิทรพัย์ทีเ่ก่ียวข้องกบัการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุทีดิ่น โรงผลติกระแสไฟฟ้า และเครือ่งจกัร อปุกรณ์และอะไหล่ เป็นต้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 
2560 กลุ่มบรษิทัฯ มมีลูค่ารายการ ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ คดิเป็นร้อยละ 81.8 ร้อยละ 74.3 และร้อยละ 65.6 ของมูลค่าสนิทรัพย์รวม ตามล�าดบั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,624.9 ล้านบาท 4,962.6 ล้านบาท และ 8,269.8 ล้านบาท
ตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนการพัฒนาและการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ และการระดมทุน 
โดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 ที่ผ่านมา

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 320.4 ล้านบาท 367.4 ล้านบาท และ 
1,603.4 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2560 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 เกิดจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 และภายหลังจากการใช้เงินในการระดมทุนดังกล่าวช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 2,964.0 ล้านบาท 3,685.0 ล้านบาท และ 5,427.2 
ล้านบาท ตามล�าดบั โดยการเพิม่ขึน้ดงักล่าวสะท้อนการพฒันาและการลงทนุในประเทศญีปุ่น่ (ส�าหรบัทัง้ปี 2559 และ 2560) และประเทศมองโกเลยี 
(ส�าหรับปี 2560) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560  กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น เท่ากับ 27.1 ล้านบาท 536.0 ล้านบาท และ 654.2 ล้านบาท 
ตามล�าดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการบันทึก (1) ค่าสิทธิในการใช้ระบบส่งไฟฟ้าส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และ 
(2) ระบบสื่อสารและจ�าหน่ายไฟฟ้าภายนอกส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น  

โดยในการพิจารณา Adjusted Operating Profit นั้น ได้ค�านวณจากการปรับปรุงก�าไรสุทธิ (ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) ดังต่อไปนี้
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560  กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,831.2 ล้านบาท 3,665.8 ล้านบาท และ 4,848.2 ล้านบาท ตามล�าดับ 
เมื่อเทียบปี 2559 กับปี 2558 การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท้ังในประเทศและประเทศญี่ปุ่น เพื่อ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเทียบปี 2560 กับปี 2559 การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ยืม 
ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าบริษัทฯ มีการคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาว (จ�านวนประมาณ 715 ล้านบาท) ด้วยเงินที่ได้จากการระดมทุนเสนอขาย IPO แล้วในไตรมาส 3 ปี 2560 ไปแล้วก็ตาม 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.3 ร้อยละ 98.6 และร้อยละ 94.3 ของ
หนี้สินรวม ตามล�าดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558 การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพือ่การลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ แม้ว่าจะมกีารช�าระคนืเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ และเสรมิสร้าง โซลาร์ (SPN) 
กต็าม เมือ่เปรยีบเทยีบปี 2560 และ 2559 การเพิม่ขึน้มสีาเหตหุลักจากการเบกิเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิในประเทศญีปุ่น่เพ่ือการลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะมีการช�าระคืนเงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ และเสริมสร้าง โซลาร์ (SPN) ก็ตาม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560  กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 793.7 ล้านบาท 1,296.8 ล้านบาท และ 3,421.7 ล้านบาท  
ตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้นในปี 2559 มีสาเหตุหลักจากผลก�าไรจากการด�าเนินการของเสริมสร้าง โซลาร์ (SPN) และการเพิ่มขึ้นในปี 2560 มีสาเหตุ
หลักมาจากทั้งผลก�าไรจากการด�าเนินการของเสริมสร้าง โซลาร์ (SPN) และการบันทึกมูลค่าที่ได้รับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายกับประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มาในงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2560 

กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2558 2559 2560

มูลค่า 
(ล้านบาท)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ก�ำไร (ขำดทุน) 

   จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน 
     สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

745.4 711.4 608.2

   การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน (624.0) (48.0) (38.8)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 121.4 663.5 568.4

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (295.3) (1,281.8) (1,889.5)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 393.6 666.0 2,559.5

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (0.7) (2.3)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ 219.7 47.0 1,236.0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 100.7 320.4 367.4

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 320.4 367.4 1,603.4

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานเท่ากับ 121.4 ล้านบาท 
663.5 และ 568.4 ล้านบาท ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558 พบว่าการเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง
ในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิการลดลงอย่างมาก แม้ว่าจะมกี�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงานในระดบั
ที่ใกล้เคียงกันก็ตาม ในส่วนของการเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 พบว่าการลดลงมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงของก�าไร
จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานในระดับที่ลดลง
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8 1.4 2.3

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.2 64.7 63.6

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 354.3 40.8 49.9

อัตราส่วนความสามารถ
ในการท�าก�าไร

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 81.2 80.6 80.8

อัตราก�าไรอื่น (ร้อยละ) 0.8 0.9 0.6

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 58.5 51.0 38.1

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 81.4 42.8 14.2

4. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิทีส่�าคญั
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

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

เมื่อเปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 0.8 เท่าเป็น 1.4 เท่า โดยมีสาเหตุหลักจากสินทรัพย์หมุนเวียน 
ในปี 2559 เปลีย่นแปลงอย่างไม่มนียัส�าคญั ในขณะทีห่นีห้มนุเวยีนลดลง โดยมสีาเหตหุลกัจากการลดลงของส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 1.4 เท่าเป็น 2.3 เท่า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด
และรายการเทียบเท่าของเงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 295.3 ล้านบาท 
1,281.8 ล้านบาท และ 1,889.5 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยการเพิม่ขึน้ของกระแสงเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุนทีเ่พิม่ขึน้สะท้อนการลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และมองโกเลีย 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 393.6 ล้านบาท 
666.0 ล้านบาท ตามล�าดับ และ 2,559.5 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ในประเทศและในประเทศญี่ปุ่นเพื่อการก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น และการระดมทุน IPO  
ในไตรมาส 3 ปี 2560
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงาน

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 14.9 10.4 5.1

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 21.4 17.0 10.0

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.6 2.8 1.4

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 1.9 2.5 2.0

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 72.5 N/A N/A

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน

เมื่อเปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558 และเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรที่ลดลง  
มีสาเหตุจากทั้งก�าไรสุทธิที่ลดลง และการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่าง
ประเทศ โดยที่โครงการดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เนื่องจากยังไม่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์) ในปี 2559 และ 2560

เม่ือเปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพ่ิมขึ้น 
จากผลก�าไรสุทธิของปี 2559 แม้ว่าบริษัทจะมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อลงทุนในโครงการเพิ่มขึ้นก็ตาม และกลุ่มบริษัทฯ  
มีอัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ยสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากการด�าเนินการที่เพิ่มขึ้น

เม่ือเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพ่ิมขึ้น 
อันเป็นผลจากทั้งผลก�าไรสุทธิของปี 2560 และการเสนอขาย IPO ในไตรมาส 3 ปี 2560 แม้ว่าบริษัทจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการเบิกเงินกู้ยืม 
ระยะยาวเพือ่ลงทนุในโครงการเพิม่ขึน้ก็ตามและกลุม่บรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถช�าระดอกเบีย้ลดลงเนือ่งจากค่าใช้จ่ายทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้
จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ส�าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

เมื่อเปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรสุทธิลดลง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มีการลดลงอย่าง
มีนัยส�าคัญนอกจากจะสะท้อนก�าไรสุทธิที่ลดลงของปี 2559 แล้ว ก็ยังสะท้อนส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2559 อีกด้วย

เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอัตราก�าไรสุทธิลดลง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
ที่มีการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญนอกจากจะสะท้อนก�าไรสุทธิที่ลดลงของปี 2560 แล้ว ก็ยังสะท้อนส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มข้ึนภายหลังการเสนอขาย 
IPO ในระหว่างปี 2560 อีกด้วย
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งบการเงิน

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)                  
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และ                 
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 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 

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

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

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยท่ีแสดงในราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนรวม 1,158 ลา้นบาท ในการพิจารณา
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน                          
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการประกอบกิจการของบริษทัยอ่ยและขอ้สมมติท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาใช ้อาทิ อตัราคิดลด และประมาณการรายไดใ้นอนาคต เป็นตน้ซ่ึงมีความไม่แน่นอน ดงันั้น 
ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัต่อความเพียงพอของค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและประเมินการจดัท าประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัยอ่ยท่ีจดัท าข้ึน
โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯรวมถึงขอ้สมมติท่ีใช ้โดยเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆท่ีมีเพื่อ
ประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต เปรียบเทียบ
อตัราคิดลดท่ีผูบ้ริหารใชก้บัอตัราคิดลดของอุตสาหกรรม และทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตาม
แบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารเลือกใช้ 

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 10 ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า                                                       
ในต่างประเทศ โดยตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าประกอบดว้ยตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุน
ทางตรงอ่ืนๆและตน้ทุนการกูย้มืเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูง ในการ
พิจารณาและบนัทึกรับรู้ตน้ทุนโครงการดงักล่าว รวมถึงการรับรู้ตน้ทุนการกูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการ 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัต่อการบนัทึกรับรู้ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
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ขา้พเจา้ไดค้วบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการระหวา่ง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อใหไ้ดรั้บเอกสารการตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการตรวจสอบ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือและการจ่ายช าระเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า  

 การตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีส าหรับรายการท่ีเพิ่มข้ึนระหวา่งปีโดยการสุ่มตวัอยา่งทดสอบ 

 การทดสอบการค านวณและการบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืเป็นตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง  

 การสอบทานการบนัทึกตน้ทุนโครงการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว 

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 
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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 
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 
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• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• 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 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ์ 2561 
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บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,603,392,246   367,356,517      320,377,990      699,493,729      95,893,263        730,035             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 151,364,248      156,766,163      158,183,251      93,263,224        29,595,798        19,616               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         -                         302,997,448      7,142,875          3,807,088          
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
  - ส่วนท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 -                         -                         -                         -                         24,182,277        -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 45,729,526        61,496,416        58,997,063        -                         -                         -                         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,800,486,020   585,619,096      537,558,304      1,095,754,401   156,814,213      4,556,739          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 246,377,717      155,781,264      96,163,993        2,205,487          -                         -                         
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 -                         -                         -                         1,162,004,200   502,885,226      59,000,000        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                         -                         -                         1,158,588,208   1,083,137,200   1,057,817,250   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 5,427,213,145   3,684,952,730   2,963,974,449   1,123,961          826,617             -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 654,207,263      535,996,888      27,139,458        65,780               69,322               -                         
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 141,002,759      -                         -                         -                         -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 292,862             212,500             25,252               95,854               96,562               -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 263,605             80,986               4,000                 -                         -                         -                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,469,357,351   4,377,024,368   3,087,307,152   2,324,083,490   1,587,014,927   1,116,817,250   
รวมสินทรัพย์ 8,269,843,371   4,962,643,464   3,624,865,456   3,419,837,891   1,743,829,140   1,121,373,989   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 12 256,695,653      32,958,717        19,620,248        27,162,191        20,147,196        4,287,111          
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 4,036,238          3,474,163          3,474,163          -                         -                         -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         116,838             37,139,913        147,579,940      103,330,650      430,913,999      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึง
  ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 70,241               1,803,079          1,666,677          -                         -                         -                         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 13 510,313,401      362,414,467      578,591,815      -                         22,666,938        -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,410,460        10,518,621        10,296,008        1,820,000          1,100,206          -                         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 782,525,993      411,285,885      650,788,824      176,562,131      147,244,990      435,201,110      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - 
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 -                         65,116               1,868,195          -                         -                         -                         
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 4,061,676,194   3,250,790,305   2,175,671,596   -                         415,854,299      -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,972,501          3,692,653          2,872,382          479,271             482,809             -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,065,648,695   3,254,548,074   2,180,412,173   479,271             416,337,108      -                         
รวมหนีสิ้น 4,848,174,688   3,665,833,959   2,831,200,997   177,041,402      563,582,098      435,201,110      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      (2560: หุ้นสามญั 922,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 15
      (2559: หุ้นสามญั 6,916,250 หุ้น
      มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 922,000,000      691,625,000      -                         922,000,000      691,625,000      691,625,000      
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      (2560: หุ้นสามญั 922,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 16 922,000,000      -                         -                         922,000,000      -                         -                         
      (2559: หุ้นสามญั 10,000 หุ้น เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 -                         250,000             -                         -                         250,000             250,000             
      หุ้นสามญั 6,906,250 หุ้น เรียกช าระแลว้ร้อยละ 100) -                         690,625,000      -                         -                         690,625,000      690,625,000      
      ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้�     
      ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - -                         693,377,869      -                         -                         -                         
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 922,000,000      690,875,000      693,377,869      922,000,000      690,875,000      690,875,000      
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 16 1,511,209,678   -                         -                         1,511,209,678   -                         -                         
   ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 33,098,414        33,098,414        37,697,867        -                         -                         -                         
   ก าไรสะสม 
      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 17 40,713,654        -                         -                         40,713,654        -                         -                         
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 814,990,512      515,871,796      67,229,562        768,857,310      489,687,533      (4,702,121)         
   ขาดทุนสะสมท่ีเกิดข้ึนก่อนการรวมธุรกิจ�    
      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                         -                         (4,599,453)         -                         -                         -                         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (14,182,391)       1,774,143          (41,386)              15,847               (315,491)            -                         
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,307,829,867   1,241,619,353   793,664,459      3,242,796,489   1,180,247,042   686,172,879      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 113,838,816      55,190,152        -                         -                         -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,421,668,683   1,296,809,505   793,664,459      3,242,796,489   1,180,247,042   686,172,879      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,269,843,371   4,962,643,464   3,624,865,456   3,419,837,891   1,743,829,140   1,121,373,989   

-                         -                         -                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560  2559 2560  2559
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 283,789,176            285,577,322            -                               -                               
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 587,913,040            583,595,090            -                               -                               
รายไดค้่าบริการ 6 -                               -                               36,000,000              36,000,000              
เงินปันผลรับ 6 -                               -                               359,999,921            506,699,894            
รายไดอ่ื้น 6 5,407,731                7,538,594                51,560,216              15,326,879              
รวมรายได้ 877,109,947            876,711,006            447,560,137            558,026,773            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 18 167,609,265            169,031,230            -                               -                               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18 219,900,694            114,182,810            75,525,379              35,357,460              
รวมค่าใช้จ่าย 387,509,959            283,214,040            75,525,379              35,357,460              
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 489,599,988            593,496,966            372,034,758            522,669,313            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 6 (146,879,628)           (146,114,356)           (44,182,058)             (28,297,348)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 342,720,360            447,382,610            327,852,700            494,371,965            
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (8,114,514)               5,618                       (7,969,269)               17,689                     
ก าไรส าหรับปี 334,605,846            447,388,228            319,883,431            494,389,654            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (17,631,172)             (714,004)                  -                               -                               
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 199,720                   (485,101)                  331,338                   (315,491)                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (17,431,452)             (1,199,105)               331,338                   (315,491)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 317,174,394            446,189,123            320,214,769            494,074,163            

การแบ่งปันก าไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 339,832,370            448,642,234            319,883,431            494,389,654            
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,226,524)               (1,254,006)               -                               -                               

334,605,846            447,388,228            319,883,431            494,389,654            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



112 รายงานประจ�าปี 2560

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560  2559 2560  2559
การแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 323,875,836            450,457,763            320,214,769            494,074,163            
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,701,442)               (4,268,640)               -                               -                               

317,174,394            446,189,123            320,214,769            494,074,163            

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 21
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.45                         64.94                       0.42                         71.56                       
   จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 753,555,702            6,908,750                753,555,702            6,908,750                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) 113

บริ
ษัท

 เส
ริม

สร้
าง 

พา
วเว

อร์
 คอ

ร์ป
อเร

ชั่น
 จ า

กดั
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ
ย

งบ
แส

ดง
การ

เปล
ีย่น

แป
ลงส่

วน
ขอ

งผู้
ถือ

หุ้น
ส าห

รับ
ปีสิ้

นสุ
ดว

นัท
ี ่31

 ธัน
วาค

ม 2
560

(หน่
วย

: บ
าท

)  

ขา
ดท

ุนส
ะส

ม
จดั

สร
รแ
ลว้

ยงัไ
ม่ ไ

ดจ้
ดัส

รร
ส่ว

นที่
เกิด

ขึ้น
ส่ว

นเกิ
นท

ุน
ก า
ไร
สะ

สม
ก่อ

นก
ารร

วม
ธุร
กิจ

จาก
กา
รร
วม

ธุร
กิจ

ที่เกิ
ดขึ้

นห
ลงั
กา
ร

ผล
ต่า
งก
ารแ

ปล
ง

ผล
ขา
ดท

ุนจ
าก
กา
ร

รว
ม

ส่ว
นข

อง
ผูม้ี

ส่ว
นไ

ดเ้สี
ย

ทุน
เรือ

นหุ
น้

ภา
ยใต

ก้า
รค
วบ

คุม
ส่ว

นเกิ
นม

ูลค
่ า

ภา
ยใต

ก้า
ร

ส า
รอ
ง

รว
มธุ

รกิ
จภ

ายใ
ต้

ค่ า
งบ

กา
รเงิ

นที่
เป็น

ปร
ะม

าณ
กา
รต
าม
หล

กั
อง
คป์

ระ
กอ

บอื่
นข

อง
รว
มส่

วน
ขอ

งผ
ูถ้ือ

หุน้
ที่ไ

ม่ มี
อ า
นา

จค
วบ

คุม
รว
มส่

วน
ขอ

ง
หม

ายเ
หตุ

ที่อ
อก

แล
ะช

 าระ
แล

ว้
เดีย

วก
นั

หุน้
สา
มญั

คว
บคุ

มเดี
ยว
กนั

ตา
มก

ฎห
มา
ย

กา
รค
วบ

คุม
เดีย

วก
นั

เงิน
ตร
าต่
างป

ระ
เทศ

คณิ
ตศ

าส
ตร์
ปร

ะก
นัภ

ยั
ส่ว

นข
อง
ผูถ้ื

อหุ
น้

ขอ
งบ

ริษ
ทัฯ

ขอ
งบ

ริษ
ทัย

อ่ย
ผูถ้ื

อหุ
น้

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่1
 มก

ราค
ม 2

559
693

,37
7,8

69
    

    
   

(4,
599

,45
3)

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

37,
697

,86
7

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

  
67,

229
,56

2
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
    

(41
,38

6)
    

    
    

    
    

    
 

(41
,38

6)
    

    
    

    
   

793
,66

4,4
59

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
 

793
,66

4,4
59

    
    

   
ก า
ไร
ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

  
448

,64
2,2

34
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
 

448
,64

2,2
34

    
    

   
(1,

254
,00

6)
    

    
    

  
447

,38
8,2

28
    

    
   

ก า
ไร
ขา
ดท

ุนเบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
 

2,3
00,

630
    

    
    

    
  

(48
5,1

01)
    

    
    

    
    

   
1,8

15,
529

    
    

    
   

1,8
15,

529
    

    
    

   
(3,

014
,63

4)
    

    
    

  
(1,

199
,10

5)
    

    
    

  
ก า
ไร
ขา
ดท

ุนเบ
ด็เส

ร็จ
ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

  
448

,64
2,2

34
    

    
   

2,3
00,

630
    

    
    

    
  

(48
5,1

01)
    

    
    

    
    

   
1,8

15,
529

    
    

    
   

450
,45

7,7
63

    
    

   
(4,

268
,64

0)
    

    
    

  
446

,18
9,1

23
    

    
   

โอ
นส่

วน
ผูถ้ื

อหุ
น้ข

อง
บริ

ษทั
ยอ่
ยก่
อน

กา
รร
วม

ธุร
กิจ

   ภ
ายใ

ตก้
ารค

วบ
คุม

เดีย
วก

นัไ
ปเป็

นส่
วน

เกิน
ทุน

จาก
กา
รร
วม

ธุร
กิจ

(2,
502

,86
9)

    
    

    
  

4,5
99,

453
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
(4,

599
,45

3)
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
 

(2,
502

,86
9)

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

 
(2,

502
,86

9)
    

    
    

  
ส่ว

นข
อง
ผูม้ี

ส่ว
นไ

ดเ้สี
ยที่

ไม
่ มีอ

 าน
าจค

วบ
คุม

ขอ
งบ

ริษ
ทัย

อ่ย
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
59,

458
,79

2
    

    
    

 
59,

458
,79

2
    

    
    

 
ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
59

690
,87

5,0
00

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

33,
098

,41
4

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

  
515

,87
1,7

96
    

    
   

2,3
00,

630
    

    
    

    
  

(52
6,4

87)
    

    
    

    
    

   
1,7

74,
143

    
    

    
   

1,2
41,

619
,35

3
    

    
 

55,
190

,15
2

    
    

    
 

1,2
96,

809
,50

5
    

    
 

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่1
 มก

ราค
ม 2

560
690

,87
5,0

00
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
33,

098
,41

4
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
  

515
,87

1,7
96

    
    

   
2,3

00,
630

    
    

    
    

  
(52

6,4
87)

    
    

    
    

    
   

1,7
74,

143
    

    
    

   
1,2

41,
619

,35
3

    
    

 
55,

190
,15

2
    

    
    

 
1,2

96,
809

,50
5

    
    

 
ออ

กหุ
น้ส

าม
ญัเ
พิ่ม

ทุน
16

231
,12

5,0
00

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
 

1,5
11,

209
,67

8
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
 

1,7
42,

334
,67

8
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
1,7

42,
334

,67
8

    
    

 
ก า
ไร
ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

  
339

,83
2,3

70
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
 

339
,83

2,3
70

    
    

   
(5,

226
,52

4)
    

    
    

  
334

,60
5,8

46
    

    
   

ก า
ไร
ขา
ดท

ุนเบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
 

(16
,15

6,2
54)

    
    

    
  

199
,72

0
    

    
    

    
    

    
(15

,95
6,5

34)
    

    
    

(15
,95

6,5
34)

    
    

    
(1,

474
,91

8)
    

    
    

  
(17

,43
1,4

52)
    

    
    

ก า
ไร
ขา
ดท

ุนเบ
ด็เส

ร็จ
ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

  
339

,83
2,3

70
    

    
   

(16
,15

6,2
54)

    
    

    
  

199
,72

0
    

    
    

    
    

    
(15

,95
6,5

34)
    

    
    

323
,87

5,8
36

    
    

   
(6,

701
,44

2)
    

    
    

  
317

,17
4,3

94
    

    
   

ส า
รอ
งต
าม
กฎ

หม
าย

17
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
40,

713
,65

4
    

    
  

(40
,71

3,6
54)

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
 

ส่ว
นข

อง
ผูม้ี

ส่ว
นไ

ดเ้สี
ยที่

ไม
่ มีอ

 าน
าจค

วบ
คุม

ขอ
งบ

ริษ
ทัย

อ่ย
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

 
   จ

าก
กา
รเพิ่

มท
ุนข

อง
บริ

ษทั
ยอ่
ย

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
 

65,
350

,10
6

    
    

    
 

65,
350

,10
6

    
    

    
 

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
60

922
,00

0,0
00

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
 

1,5
11,

209
,67

8
    

   
33,

098
,41

4
    

    
    

40,
713

,65
4

    
    

  
814

,99
0,5

12
    

    
   

(13
,85

5,6
24)

    
    

    
  

(32
6,7

67)
    

    
    

    
    

   
(14

,18
2,3

91)
    

    
    

3,3
07,

829
,86

7
    

    
 

113
,83

8,8
16

    
    

   
3,4

21,
668

,68
3

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
 

หม
ายเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา
รเงิ

นเป็
นส่

วน
หนึ่

งข
อง
งบ

กา
รเงิ

นนี้

ก า
ไร
สะ

สม
ก า
ไร
ขา
ดท

ุนเบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

อง
คป์

ระ
กอ

บอื่
นข

อง
ส่ว

นข
อง
ผูถ้ื

อหุ
น้

ส่ว
นข

อง
ผูถ้ื

อหุ
น้ข

อง
บริ

ษทั
ฯ

งบ
การ

เงนิ
รวม

บร
ษิทั

 เส
รมิ

สร้
าง

 พ
าว

เวอ
ร์ ค

อร์
ปอ

เรชั่
น 

จ�า
กัด

 (ม
หา

ชน
) แ

ละ
บร

ษิทั
ย่อ

ย
งบ

แส
ดง

กา
รเ

ปล
ี่ยน

แป
ลง

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น

ส�า
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
60



114 รายงานประจ�าปี 2560

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน
ผลขาดทนุจากการ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ประมาณการตามหลกั รวมส่วนของ
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร คณิตศาสตร์ประกนัภยั ผูถื้อหุน้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 690,875,000       -                           -                         (4,702,121)         -                                     686,172,879         
ก าไรส าหรับปี -                         -                           -                         494,389,654       -                                     494,389,654         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                           -                         -                         (315,491)                        (315,491)               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                           -                         494,389,654       (315,491)                        494,074,163         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 690,875,000       -                           -                         489,687,533       (315,491)                        1,180,247,042      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 690,875,000       -                           -                         489,687,533       (315,491)                        1,180,247,042      
รับช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 16 231,125,000       1,511,209,678     -                         -                         -                                     1,742,334,678      
ก าไรส าหรับปี -                         -                           -                         319,883,431       -                                     319,883,431         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                           -                         -                         331,338                         331,338                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                           -                         319,883,431       331,338                         320,214,769         
ส ารองตามกฎหมาย 17 -                         -                           40,713,654         (40,713,654)       -                                     -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 922,000,000       1,511,209,678     40,713,654         768,857,310       15,847                           3,242,796,489      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 342,720,360           447,382,610           327,852,700           494,371,965                 
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 119,549,548           119,391,091           192,251                  116,951                        
   ก าไรจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                              (20,670)                   -                              -                                    
   ผลขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 451,745                  329,857                  410,635                  88,444                          
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุน -                              -                              34,078,842             -                                    
   ขาดทุนจากอตัราแลกแปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,028,917               811,662                  -                              -                                    
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                              -                              (359,999,921)         (506,699,894)                
   ดอกเบ้ียรับ (2,477,272)              (2,566,252)              (51,343,701)           (14,768,985)                  
   คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 146,879,628           146,114,356           44,182,058             28,297,348                   
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 608,152,926           711,442,654           (4,627,136)              1,405,829                     
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,144,800               1,417,088               (12,670,591)           (16,144,095)                  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,096,708             (3,064,745)              -                              -                                    
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร (90,596,453)           (59,617,271)           (2,205,487)              -                                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (132,688)                 (91,226)                   -                              -                                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 29,563,257             13,338,469             1,910,899               2,425,213                     
   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 562,075                  -                              -                              -                                    
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 891,839                  222,613                  719,796                  1,100,206                     
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (371,617)                 (167,695)                 -                              -                                    
   เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 569,310,847           663,479,887           (16,872,519)           (11,212,847)                  
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (936,296)                 -                              (729,464)                 -                                    
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 568,374,551           663,479,887           (17,601,983)           (11,212,847)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                              -                              (295,854,573)         (3,335,787)                    
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                              -                              (634,936,697)         (468,067,504)                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              (109,529,850)         (25,319,950)                  
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              359,999,921           506,699,894                 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,815,441,682)      (831,238,225)         (473,854)                 (933,825)                       
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (145,835,458)         (510,036,249)         (12,200)                   (79,065)                         
เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 144,903,000           -                              -                              -                                    
คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า (141,002,759)         -                              -                              -                                    
ดอกเบ้ียรับ 2,477,272               2,566,252               1,076,330               1,336,899                     
เงินจ่ายซ้ือบริษทัยอ่ยจากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ -                              (2,502,869)              -                              -                                    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 65,350,106             59,458,792             -                              -                                    
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,889,549,521)      (1,281,752,299)      (679,730,923)         10,300,662                   
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (116,838)                 (37,023,075)           44,249,290             (327,583,349)                
เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (1,797,954)              (1,666,677)              -                              -                                    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 2,174,662,124        1,552,655,143        270,000,000           445,000,000                 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (1,059,441,250)      (583,918,750)         (715,000,000)         -                                    
รับช าระคา่หุน้สามญัเพ่ิมทุน 1,774,637,500        -                              1,774,637,500        -                                    
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการเสนอขายหุน้ (40,354,218)           -                              (40,354,218)           -                                    
จ่ายดอกเบ้ียและคา่ธรรมเนียมธนาคาร (288,091,538)         (264,081,698)         (32,599,200)           (21,341,238)                  
เงนิสดสุทธิได้มากจิกรรมจดัหาเงนิ 2,559,497,826        665,964,943           1,300,933,372        96,075,413                   
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (2,287,127)              (714,004)                 -                              -                                    
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,236,035,729        46,978,527             603,600,466           95,163,228                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 367,356,517           320,377,990           95,893,263             730,035                        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 1,603,392,246        367,356,517           699,493,729           95,893,263                   

-                              -                              (0)                            -                                    
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแทน 394,263                  464,428                  -                              -                                    
   โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ 50,039,106             -                              -                              -                                    
   เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 193,011,123           -                              -                              -                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

1 

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

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

ตามกฎหมายไทยเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัเป็นกลุ่มบุคคลในตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดยถือหุ้นทั้งโดยตรงในนามบุคคลและถือ
หุ้นผ่านบริษัท (ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดังกล่าว) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การลงทุน                
การให้ค  าปรึกษาและให้บริการส าหรับกิจการพลงังานกบับริษทัในเครือ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

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

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี             

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

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

1.   ข้อมูลทัว่ไป

2.   เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงนิ
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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 2560 31 ธนัวาคม 2559 

   (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                 

(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง                        
ซสัเทนเอเบิ้ล เอนเนอจ้ี 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                          

(เดิมช่ือ “บริษทั สีคิ้ว ไบโอแก๊ส จ ากดั”) 
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100.0 100.0 

กลุ่มบริษทัย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม   100.0 100.0 
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 - 

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 - 
Ashita Power 2 GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่ น 100.0 - 
Tenuun Gerel Construction LLC ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า มองโกเลีย 73.7 - 

(ก) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 



เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) 119

 

3 

(ข) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

(ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

(ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัออกจาก   
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่เป็นของบริษทัฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.2.1 การลงทุนเพิ่มของบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

บริษทั จ านวนเงินท่ีลงทุน 
 สกุลเงิน (ลา้น) 

SS Hidaka No Mori GK เยน 351.5 
GK GSSE  เยน 4.0 
Zouen Energy GK เยน 364.0 
Ashita Power 1 GK เยน 280.0 
Ashita Power 2 GK เยน 120.0 

2.2.2 การซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 

2.2.2.1 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่
ช่ือ เสริมสร้าง ซัสเทนเอเบิ้ล สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด ท่ีจดัตั้ งในประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุน                  
จดทะเบียนรวม 130,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยบริษทัฯ                    
ไดช้ าระค่าหุน้เป็นจ านวน 0.13 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 
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2.2.2.2 ในระหวา่งปี 2560 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯแห่งหน่ึงไดล้งทุนใน บริษทั Tenuun Gerel Construction 
LLC ซ่ึงจดัตั้งในประเทศมองโกเลีย เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นมองโกเลีย 
โดยลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 73.7 โดยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท  Tenuun Gerel 
Construction LLC  ณ วนัท่ีซ้ือมีมูลค่า 24.0 ลา้นมองโกเลีย (หรือเทียบเท่าประมาณ 0.3 ลา้นบาท) 
โดยบริษทัยอ่ยและกลุ่มผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทัดงักล่าว ไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นจ านวน
เงิน 24,704 ลา้นมองโกเลีย (หรือเทียบเท่าประมาณ 330 ล้านบาท) โดยเป็นสัดส่วนท่ีบริษทัย่อย
ตอ้งจ่ายจ านวน 21,064 ลา้นมองโกเลีย (หรือเทียบเท่าประมาณ 282 ลา้นบาท) 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวธีิราคาทุน 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา  เท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

3.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 
 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญั

ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าบริการ 
รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้ารับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุผลว่าบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ี
ก าหนดไว ้ 

เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ะรับรู้เป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ค่าใช้จ่ายรายการใดจะรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยรับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บชดเชย เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะได้รับเงินอุดหนุนนั้นและ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได ้ 

เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์สดงหักจากมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนใน
ก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเส่ือมราคาท่ีลดลง 

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.   นโยบายการบญัชีทีส่�าคญั
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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 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน  
4.5 โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง 

 ต้นทุนทั้ งหมดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุน
ดังกล่าวประกอบด้วย แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนการก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการโครงการ                 
ค่าท่ีปรึกษา และตน้ทุนทางการเงินซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ       

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย  ์(ถา้มี) โดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  25 ปี 
  อาคารส านกังานและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 ปี 
  โรงผลิตกระแสไฟฟ้า  20, 25 ปี 
  เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และอะไหล่  20, 25 ปี 
  อุปกรณ์ส านกังาน  5 ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน  โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ี ดิน                 
งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ

เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้ น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้ นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

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

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือ            

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต ่ากว่าหาก
บริษทัฯคาดวา่จะไม่ซ้ือสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัส้ินสุดของสัญญา  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน   
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.13 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 บริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

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

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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4.16 ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี             
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ิน                     
รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 ตราสารอนุพนัธ์ 
 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้จ  านวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายใหแ้ก่คู่สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย

เป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
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 าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.   การใช้ดุลยพินจิและประมาณการทางบญัชีท่ีส�าคญั
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

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

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

6. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบัผูบ้ริหารส าคญั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ 
ผูบ้ริหารส าคญับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย:บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค้่าบริการ - - 36,000,000 36,000,000 อตัราตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 50,397,333 13,706,348 อตัราดอกเบ้ีย                        

ร้อยละ 2.0 - MLR+2.1% 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 5,237,165 13,444,245 อตัราดอกเบ้ีย                   

ร้อยละ 0.90 - 6.225 
เงินปันผลรับ - - 359,999,921 506,699,894  
      

6.   รายการธรุกิจกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน
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(หน่วย:บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

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

ดอกเบ้ียรับ - กรรมการ - 25,225 - 25,225 อตัราดอกเบ้ีย                             
ร้อยละ 6.7 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 360,000 360,000 360,000 360,000 อตัราตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 435,000 437,500 - - อตัราตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - 4,691,272 - 4,691,272 อตัราดอกเบ้ีย                               

ร้อยละ 1.3 - 6.5 
ดอกเบ้ียจ่าย - กรรมการ - 191,316 - 191,316 อตัราดอกเบ้ีย                             

ร้อยละ 2.0 
ซ้ือท่ีดิน - กรรมการ 6,849,721 - - - สอดคลอ้งกบัราคา

ประเมินของผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนี้การค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 27,922,500 14,980,000 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 27,922,500 14,980,000 
     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย  - - 63,719,073 13,451,703 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 63,719,073 13,451,703 
     
ลูกหนีอ่ื้น - เงินจ่ายล่วงหน้า (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - - 476,045 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 476,045 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - - 19,213,087 14,108,991 
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 19,213,087 14,108,991 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ค่าเช่าค้างจ่าย - กรรมการและกจิการที่เกีย่วข้องกนั         
(หมายเหตุ 12)     

กรรมการ 30,000 - 30,000 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) - 360,000 - 360,000 
รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - กรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000 360,000 30,000 360,000 

 สัญญาบริการ 
 บริษทัฯไดท้  าสัญญาให้บริการกบับริษทัย่อยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งช าระค่าบริการเป็นรายเดือนตามท่ี

ระบุไวใ้นสัญญา 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  
 ในระหวา่งปีบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั) ไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง (บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด) เป็นระยะเวลา 25 ปี ณ วนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยยงัไม่มีรายไดเ้น่ืองจากโครงการยงัไม่เปิดด าเนินการ 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
   (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) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2559 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2559 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ยนิู พาวเวอร์เทค จ ากดั - 83,813,155 (83,813,155) - 
บริษทั ไพรมาร่ี เอนเนอจ้ี จ ากดั - 98,582 (98,582) - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง - 678,166 (678,166) - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 84,589,903 (84,589,903) - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 37,139,913 214,169,720 (251,192,795) 116,838 
บริษทั ยนิู พาวเวอร์เทค จ ากดั - 151,278,373 (151,278,373) - 
บริษทั ไพรมาร่ี เอนเนอจ้ี จ ากดั - 260,000,000 (260,000,000) - 
รวมเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,139,913 625,448,093 (662,471,168) 116,838 

 

   (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                                              
(เดิมช่ือ “บริษทั สีคิ้ว ไบโอแก๊ส 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                            
(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบิ้ล                  
เอนเนอจ้ี 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(ก) (19,880,299) 287,187,204 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 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)(ก) 1,162,004,200 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- บริษทัยอ่ย 527,067,503 942,004,200 (307,067,503) 1,162,004,200 
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(ก) ในระหวา่งปี บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงก าหนดช าระคืนเงินกูข้องสัญญาเงินให้กูย้มืระยะยาวกบับริษทั 
เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จ านวนเงิน 307 ล้านบาท จากเดิมก าหนดช าระระหว่างปี                  
2560 - 2562 เป็นก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวนเงินกูด้งักล่าว
แสดงอยูใ่นเงินกูย้มืระยะสั้น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินให้กูย้ืมระยะยาวมียอดคงคา้งเป็นจ านวน 1,162 ลา้นบาทและมีก าหนด
ช าระคืนภายในช่วงวนัท่ี ธนัวาคม 2562 - ธนัวาคม 2563 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2559 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2559 

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 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 3,550,516 - (3,550,516) - 
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 106,572 - (106,572) - 
Access C Management Limited - 3,246 (3,246) - 
S. Global Power Limited - 42,402,481 (42,390,000) 12,481 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั                                              
(เดิมช่ือ “บริษทั สีคิ้ว ไบโอแก๊ส จ ากดั”) - 2,509,389 (400,000) 2,109,389 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จ ากดั - 30,000 - 30,000 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั - 4,730,855 - 4,730,855 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,807,088 49,786,121 (46,450,334) 7,142,875 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กรรมการและ                      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 678,166 (678,166) - 
บริษทั ไพรมาร่ี เอนเนอจ้ี จ ากดั - 98,582 (98,582) - 
บริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จ ากดั - 83,813,155 (83,813,155) - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 84,589,903 (84,589,903) - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยและกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,807,088 134,376,024 (131,040,237) 7,142,875 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั            
บริษทัยอ่ย 

  
  

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  59,000,000 502,885,226 (34,817,723) 527,067,503 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- บริษทัยอ่ย 59,000,000 502,885,226 (34,817,723) 527,067,503 
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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                                        

(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบิ้ล                            
เอนเนอจ้ี 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) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2559 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2559 

     
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,670,701 209,400,000 (244,070,701) - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั - 10,000 (10,000) - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 371,862,528 - (290,042,669) 81,819,859 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 984,152 - (984,152) - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  8,083,372 - (10,000) 8,073,372 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 3,183,322 - (1,715,000) 1,468,322 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จ ากดั 3,188,050 - (20,000) 3,168,050 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 3,183,927 - (10,000) 3,173,927 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                                        

(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบิ้ล                            
เอนเนอจ้ี จ ากดั”) 989,820 2,000,000 (400,827) 2,588,993 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 2,390,784 - (15,000) 2,375,784 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั 2,377,343 - (1,715,000) 662,343 
บริษทั ยนิูพาวเวอร์ เทค จ ากดั - 151,278,373 (151,278,373) - 
บริษทั ไพรมาร่ี เอนเนอจ้ี จ ากดั - 260,000,000 (260,000,000) - 
รวมเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 430,913,999 622,688,373 (950,271,722) 103,330,650 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 24,235,953 20,519,500 24,253,953 20,519,500 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 395,844 77,191 395,844 77,191 
รวม 24,631,797 20,596,691 24,631,797 20,596,691 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 351,967 500,219 15,000 15,000 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 3,876,367 4,303,809 60,000 401,615 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 1,599,163,912 362,552,489 699,418,729 95,476,648 
รวม 1,603,392,246 367,356,517 699,493,729 95,893,263 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์  านวน 278.9 ลา้นบาท 
(2559: 240 ล้านบาท) ไปจ าน าเพื่อใช้เป็นหลักทรัพยค์  ้ าประกันสินเช่ือเงินกู้ระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้น             
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยดังกล่าวสามารถเบิกถอนเงินฝากธนาคาร
ดงักล่าวเพื่อใชจ่้ายในการด าเนินงานได ้

7.   เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 3,210,000 3,210,000 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 3,312,500 3,210,000 
3 - 6 เดือน - - 3,210,000 3,210,000 
6 - 12 เดือน - - 5,350,000 5,350,000 
เกิน 1 ปี - - 12,840,000 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 27,922,500 14,980,000 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 144,732,528 152,273,156 - - 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน - 15,114 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 144,732,528 152,288,270 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ดอกเบ้ียคา้งรับ                                                       - - 63,719,073 13,451,703 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 63,719,073 13,451,703 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
เงินจ่ายล่วงหนา้ 2,048,509 - 216,399 671,333 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,583,211 4,477,893 1,405,252 492,762 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,631,720 4,477,893 1,621,651 1,164,095 

   รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 151,364,248 156,766,163 93,263,224 29,595,798 

8.   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้น ทุนเรียกช าระแลว้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

ช่ือบริษทั 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 20,000 12,570 20,000 12,570 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  100 100 13,250 8,250 13,250 8,250 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 100 100 50,000 3,250 50,000 3,250 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                      
(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบิ้ล 
เอนเนอจ้ี จ ากดั”) 100 100 46,100 3,250 46,100 3,250 

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

  รวม 1,192,668 1,083,138 
  หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน (34,080) - 
     1,158,588 1,083,138 

 ในระหว่างปี บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากบริษทั เสริมสร้างพลังงาน จ ากดั (บริษทัย่อย) เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 360.0 ลา้นบาท (2559: เป็นจ านวนเงิน 506.7 ลา้นบาท) 

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

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

9.   เงนิลงทุนในการบรษิทัย่อย
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รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 อตัราร้อยละของการถือหุ้น ทุนเรียกช าระแลว้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

ช่ือบริษทั 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 20,000 12,570 20,000 12,570 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  100 100 13,250 8,250 13,250 8,250 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 100 100 50,000 3,250 50,000 3,250 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                      
(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบิ้ล 
เอนเนอจ้ี จ ากดั”) 100 100 46,100 3,250 46,100 3,250 

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

  รวม 1,192,668 1,083,138 
  หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน (34,080) - 
     1,158,588 1,083,138 

 ในระหว่างปี บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากบริษทั เสริมสร้างพลังงาน จ ากดั (บริษทัย่อย) เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 360.0 ลา้นบาท (2559: เป็นจ านวนเงิน 506.7 ลา้นบาท) 

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

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ของ บริษทั สีคิ้ว ไบโอแก๊ส จ ากดั มีมติ
ใหเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้น ทุนเรียกช าระแลว้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

ช่ือบริษทั 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 20,000 12,570 20,000 12,570 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  100 100 13,250 8,250 13,250 8,250 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 100 100 50,000 3,250 50,000 3,250 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                      
(เดิมช่ือ “บริษทั เสริมสร้าง ซสัเทนเอเบิ้ล 
เอนเนอจ้ี จ ากดั”) 100 100 46,100 3,250 46,100 3,250 

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

  รวม 1,192,668 1,083,138 
  หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน (34,080) - 
     1,158,588 1,083,138 

 ในระหว่างปี บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากบริษทั เสริมสร้างพลังงาน จ ากดั (บริษทัย่อย) เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 360.0 ลา้นบาท (2559: เป็นจ านวนเงิน 506.7 ลา้นบาท) 

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

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ของ บริษทั สีคิ้ว ไบโอแก๊ส จ ากดั มีมติ
ใหเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั 
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9.3 การเรียกช าระค่าหุ้นและการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 
9.3.1 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ  ากดั ได้เรียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้น โดย

บริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 3.8 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2560 บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ  ากดั ได้เรียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้น โดย
บริษทัฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 3.3 ล้านบาท และต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 
2560 ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นเพิ่ม โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระคา่หุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 0.3 
ลา้นบาท 

9.3.2 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ของบริษัท เอสเซนเชียล          
พาวเวอร์ จ  ากัด ได้มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 30.0 ล้านบาท เป็น 50.0 ล้านบาท                 
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราหุ้นไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษัท                  
เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ  ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นเงิน 5.0 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้าย
ช าระค่าหุน้จ  านวน 5.0 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

9.3.3 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ  ากดั ไดเ้รียกใหบ้ริษทัฯช าระค่าหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 75 โดยบริษัทฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 6.7 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี               
15 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ของบริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ  ากดั 
ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10.0 ลา้นบาท เป็น 50.0 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราหุน้ไวหุ้น้ละ 100 บาท  โดยบริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ  ากดั          
ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นเงิน 40.0 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเต็มจ านวนแลว้
ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

9.3.4 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นใน
อตัราร้อยละ 75 โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 6.7 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
12 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2560 ของบริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั ได้
มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10.0 ลา้นบาท เป็น 20.0 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราหุ้นไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 
ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นเงิน 10.0 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเต็มจ านวนแลว้
ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2560  

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 4/2560 ของบริษัท เสริมสร้าง               
อินฟินิท จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 20.0 ลา้นบาท เป็น 50.0 ลา้นบาท โดย
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 300,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราหุ้นไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท 
เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นเงิน 7.5 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้าย
ช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 
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เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 
คิดเป็นเงิน 4.8 ลา้นบาท และต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2560 ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุน้เพิ่มอีก 
คิดเป็นเงิน 13.8 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 6 และ 23 ธนัวาคม 2560  

9.3.5 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 บริษทั สยามคลีน โซลูชั่น จ ากดั ได้เรียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นใน
อตัราร้อยละ 75 โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 7.5 ลา้นบาท  

9.4 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 
9.4.1 รายละเอียดของบริษทัย่อย (ท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยออ้ม) ซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี

สาระส าคญั   

       (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
สดัส่วนท่ีถือโดยส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ขาดทุนท่ีแบ่งให้กบั             
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบั           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในระหว่างปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

SS Hidaka No Mori GK 13.0 13.0 (43,241) (32,496) (2,827)  (1,090) - - 
GK GSSE  10.0 10.0 (19,697) (22,694) (1,869)  (164) - - 
Tenuun Gerel Construction LLC 26.3 - (50,891) - (531) - - - 

9.4.2  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึง
เป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
   (หน่วย: พนับาท)

    SS Hidaka No Mori GK GK GSSE  
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยห์มุนเวียน 10,892 16,628 82,824 3 282,865 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,793,625 1,235,222 979,106 227,929 266,906 - 
หน้ีสินหมุนเวียน 181,274 6,308 10,846 1,015 197,403 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,294,813 998,993 854,147 - - - 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: พนับาท)

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 SS Hidaka No Mori GK GK GSSE  
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายได ้ 21 24 - 9 244 - 
ก าไร (ขาดทุน)  (21,744) (8,384) (18,692) (1,640) (1,709) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (21,621) (2,616) (12,645) (398) 1,499 - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (43,365) (11,000) (31,337) (2,038) (210) - 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 SS Hidaka No Mori GK GK GSSE  
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (85,211) (120,711) 4,186 (21,506) 4,186 - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (391,922) (861,654) (73,714) 21,506 (73,714) - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 471,026 998,993 320,558 - 320,558 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (6,107) 16,628 251,030 - 251,030 - 

 

สรปุรายการก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
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10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารส านกังาน
และส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
โรงผลิต

กระแสไฟฟ้า 

เคร่ืองจกัร
อุปกรณ์และ
อะไหล่ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชแ้ละ
เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ 

โรงไฟฟ้า
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2559  156,832,890 138,634,466 5,590,239   491,839,907 2,271,589,375 1,478,667 7,264,953 -  3,073,230,497 
ซ้ือเพ่ิม - - - - 464,428 1,291,751 - 837,878,133 839,634,312 
ตดัจ าหน่าย - - - -  (464,428) - - -  (464,428) 
31 ธนัวาคม 2559    156,832,890 138,634,466 5,590,239 491,839,907 2,271,589,375 2,770,418 7,264,953 837,878,133 3,912,400,381 
ซ้ือเพ่ิม 72,451,500 - - - 394,263 482,234 - 1,985,558,897 2,058,886,894 
ตดัจ าหน่าย - - - - (394,263) - - - (394,263) 
รับเงินอุดหนุนรัฐบาล - - - - - - - (144,903,000) (144,903,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - - - (52,987,761) (52,987,761) 
31 ธนัวาคม 2560 229,284,390 138,634,466 5,590,239 491,839,907 2,271,589,375 3,252,652 7,264,953 2,625,546,269 5,773,002,251 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2559  - 5,059,208 254,081 17,948,788 82,892,351 205,448 2,896,172 - 109,256,048 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  - 5,545,379 279,512 19,673,596 90,863,575 409,675 1,440,535 - 118,212,272 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - - - -  (20,669) - - -  (20,669) 
31 ธนัวาคม 2559  -  10,604,587 533,593 37,622,384 173,735,257 615,123 4,336,707 - 227,447,651 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 5,545,379 279,512 19,673,596 90,902,040 538,857 1,440,535 - 118,379,919 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - - - - (38,464) - - - (38,464) 
31 ธนัวาคม 2560 - 16,149,966 813,105 57,295,980 264,598,833 1,153,980 5,777,242 - 345,789,106 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2559  156,832,890 128,029,879 5,056,646 454,217,523 2,097,854,118 2,155,295 2,928,246 837,878,133 3,684,952,730 
31 ธนัวาคม 2560 229,284,390 122,484,500 4,777,134 434,543,927 2,006,990,542 2,098,672 1,487,711 2,625,546,269 5,427,213,145 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          
2559 (จ  านวน 116,395,436 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)     118,212,272 
2560 (จ  านวน 116,396,526 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)     118,379,919 

10.   ทีดิ่นอาคารและอปุกรณ์
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งานระหวา่งก่อสร้าง 

อุปกรณ์ส านกังาน
และเคร่ืองตกแต่ง

ส านกังาน รวม 
ราคาทุน    
1 มกราคม 2559 - - - 
ซ้ือเพ่ิม - 933,825 933,825 
31 ธนัวาคม 2559 - 933,825 933,825 
ซ้ือเพ่ิม 408,256 65,597 473,853 
31 ธนัวาคม 2560 408,256 999,422 1,407,678 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2559  - - - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 107,208 107,208 
31 ธนัวาคม 2559 - 107,208 107,208 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 176,509 176,509 
31 ธนัวาคม 2560 - 283,717 283,717 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ    
31 ธนัวาคม 2559  - 826,617 826,617 
31 ธนัวาคม 2560 408,256 715,705 1,123,961 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
2559 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน) - 107,208 107,208 
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน) - 176,509 176,509 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยได้น าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 2,726.4  
ลา้นบาท (2559: 2,843.0 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้น                
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใตส้ัญญาเช่า
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท (2559: 2.9 ลา้นบาท) 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของงาน
ระหวา่งก่อสร้าง - โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวน 50 ลา้นบาท (2559: 7.9 ลา้นบาท)  

ในระหว่างปี บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่นได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐบาล เป็นจ านวนเงิน 500.0 
ลา้นเยนหรือเท่ากบั จ  านวนเงิน 144.9 ลา้นบาท เงินอุดหนุนดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์บริษทัย่อยจึง
แสดงเงินอุดหนุนดงักล่าวหกัจากมูลค่าของงานระหวา่งก่อสร้าง - โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 



142 รายงานประจ�าปี 2560

 

26 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ค่าสิทธิในการ
เช่ือมโยงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ระบบส่ือสารและ
จ าหน่ายไฟฟ้า
ภายนอก 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ระบบส่ือสารและ
จ าหน่ายไฟฟ้า
ภายนอกและ                 
ค่าสิทธิระหวา่ง

ก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน      
1 มกราคม 2559  6,900,000 21,098,772 186,722 - 28,185,494 
ซ้ือเพ่ิม - 33,388,797 248,029 476,399,423 510,036,249 
31 ธนัวาคม 2559  6,900,000 54,487,569 434,751 476,399,423 538,221,743 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี -    
ราคาทุน - 63,574,906 97,800 82,162,749 145,835,455 

ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน - (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 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2559 251,803 769,961 24,272 - 1,046,036 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  276,000 843,951 58,868 - 1,178,819 
31 ธนัวาคม 2559  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 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ      
31 ธนัวาคม 2559  6,372,197 52,873,657 351,611 476,399,423 535,996,888 
31 ธนัวาคม 2560 6,096,197 113,637,338 361,270 534,112,458 654,207,263 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2560 และ 2559 รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจ านวน  

 ระบบส่ือสารและจ าหน่ายไฟฟ้าภายนอกและค่าสิทธิและใบอนุญาตท่ีเป็นของโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นยงั
ไม่ตดัค่าตดัจ าหน่ายเน่ืองจากโรงไฟฟ้ายงัอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง โดยจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือโรงไฟฟ้าดงักล่าว
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์

11.   สินทรพัย์ไม่มีตวัตน
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ รวม 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2559   - - 
ซ้ือเพ่ิม 79,065 79,065 
31 ธนัวาคม 2559  79,065 79,065 
ซ้ือเพ่ิม 12,200 12,200 
31 ธนัวาคม 2560 91,265 91,265 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2559  - - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,743 9,743 
31 ธนัวาคม 2559 9,743 9,743 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 15,742 15,742 
31 ธนัวาคม 2560 25,485 25,485 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
31 ธนัวาคม 2559  69,322 69,322 
31 ธนัวาคม 2560 65,780 65,780 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร   

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 65,000 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,206,441 9,674,679 - 71,660 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 207,347,724 3,235,489 2,572,410 937,681 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย - - 19,213,087 14,108,991 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000 360,000 30,000 360,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 38,111,488 19,623,549 5,346,694 4,668,864 
รวม 256,695,653 32,958,717 27,162,191 20,147,196 

12.   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่
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13. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: บาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

สกุล
เงิน การช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    2560 2559 2560 2559 หมายเหตุ 
1) THBFIX 3 

เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

บาท ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นราย
ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2558 ถึงเดือน 
ธนัวาคม 2567 1,850,527,500 2,194,968,750 - - ก) 

2) MLR บวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

บาท ช าระคืนดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย
ไตรมาส และช าระเงินตน้ทุก  
หกเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2561 ถึง เดือนกนัยายน 2567 
หรือช าระคืนเงินตน้ทั้งหมด
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการปฎิบติัตาม
เง่ือนไขในสญัญาเงินกู ้ - 445,000,000 - 445,000,000 ข) 

3) JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

เยน ช าระดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย                
ไตรมาสและช าระเงินตน้เป็น
เงินเยน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 
2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2579 1,565,507,089 1,107,655,143 - - ค) 

4) JPY LIBOR 3
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

เยน ช าระดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นราย                 
ไตรมาสและช าระเงินตน้เป็น
เงินเยน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2580 938,806,830 - - - ง) 

5) JPY LIBOR 3 
เดือนบวก
อตัราส่วนเพ่ิม 

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

รวมเงินกูย้มืจากธนาคาร  4,797,581,523 3,747,623,893 - 445,000,000  
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (225,591,928) (134,419,121) - (6,478,763)  
รวม  4,571,989,595 3,613,204,772 - 438,521,237  
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (510,313,401) (362,414,467) - (22,666,938)  
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,061,676,194 3,250,790,305 - 415,854,299  

13.   เงนิกู้ยืมระยะยาว
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หมายเหตุ 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั) ไดน้ าบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพยแ์ละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษทัย่อยดังกล่าวไปค ้ าประกันการกู้ยืมกับ
ธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 7 และหมายเหตุ 10 

ข) ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯได้มีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมกบัธนาคาร โดยวงเงินกูน้ี้มีการค ้ าประกนั 
เงินปันผลท่ีจะไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

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

ง) เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (GK GSSE) ไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมเงินกบัสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 10,023.0 ลา้นเยน ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ย
ไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจ านวน 3,239.4 ลา้นเยน 

จ) เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (Zouen Energy GK) ไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมเงิน
กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกู้ระยะยาวจ านวน 2,453.0 ล้านเยน ณ 31 ธันวาคม 2560 
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจ านวน 1,527.7 ลา้นเยน 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีวงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้  านวน 1,705.0 ลา้นบาทและ 
8,668.9 ล้านเยน (บริษัทฯ: จ านวน 1,665.0 ล้านบาท) (2559: บริษัทฯและบริษัทย่อยจ านวน 1,395.0             
ลา้นบาท และ 2,765.1 ลา้นเยน และส าหรับเฉพาะบริษทัฯจ านวน 1,355.0 ลา้นบาท)  
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14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 70,725 1,929,970 - - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (484) (61,775) - - 
รวม 70,241 1,868,195 - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (70,241) (1,803,079) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 65,116 - - 

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

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  
 (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 ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สัญญาเช่า 70,241 - - 70,241 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 1,864,370 65,600 - 1,929,970 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (61,291) (484) - (61,775) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สัญญาเช่า 1,803,079 65,116 - 1,868,195 

14.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ
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15. ทุนจดทะเบียน 
เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทัฯไดมี้มติดงัน้ี 
ก) อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100           

บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจ านวนหุ้นสามญั
ใหม่จะเพิ่มจาก 6,916,250 หุน้ เป็น 691,625,000 หุน้ ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
สามญัท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 

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

16. ทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 
ก) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2559 มีมติเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมเป็น 

จ านวน 750,000 บาท บริษทัฯไดรั้บช าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 19 มกราคม 2560 ท าให้บริษทัฯ
มีทุนช าระแลว้เป็นจ านวน 691.6 ลา้นบาท 

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

17. 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 
2560 เป็นจ านวน 40.7 ลา้นบาท  

15.   ทนุจดทะเบยีน

16.   ทนุออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว

17.   ส�ารองตามกฎหมาย
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18. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
เงินเดือนและค่าแรง และ             
ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 61,544,530 48,516,485 27,379,835 25,383,084 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 119,549,548 119,391,091 192,252 116,951 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 38,237,496 37,994,827 - - 
ค่าธรรมเนียมทางดา้นวชิาชีพ 11,909,153 15,454,668 8,969,903 3,545,782 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2,907,091 2,277,067 1,447,644 1,166,227 
ค่าเช่าท่ีดิน 31,516,046 7,060,937 - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - 34,078,842 - 

19. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
 ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้

ดงัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งปี 193,411 60,353 - - 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้าย

เก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญั   
เพ่ิมทุน (หมายเหตุ 16) 8,051,396 - 8,051,396 - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                          

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว และอ่ืนๆ (130,293) (65,971) (82,127) (17,689) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,114,514 (5,618) 7,969,269 (17,689) 

18.   ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

19.   ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 49,930 (131,622) 82,835 (78,873) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดง 
อยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  49,930 (131,622) 82,835 (78,873) 

 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 342,720,360 447,382,610 327,852,700 494,371,965 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ร้อยละ 0, 10, 15, 

16.5, 20 ร้อยละ 0, 15, 16.5, 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี 80,853,963 92,968,050 65,570,540 98,874,393 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 20) (114,357,354) (109,187,691) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 7,782,370 676,837 6,949,425 139,402 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (71,999,984) (101,339,979) 
การใชป้ระโยชน์จากขาดทุนทางภาษี (658,402) (897,049) - - 
ขาดทุนทางภาษีส าหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึก
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ               
ตดับญัชีระหวา่งปี  34,493,937 16,434,235 7,449,288 2,308,495 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 8,114,514 (5,618) 7,969,269 (17,689) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 292,862 212,500 95,854 96,562 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  านวน 263           
ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จ านวน 54 ลา้นบาท) (2559: บริษทัฯและบริษทัย่อยจ านวน 103 ลา้นบาท และ
บริษทัฯจ านวน 16 ล้านบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 
เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้มีจ  านวนเงิน 263 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุด
ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2561 - 2565 

20. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้า

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

 รายไดจ้ากการขายและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นรายได้ท่ีเกิดจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนของบริษทัยอ่ยทั้งจ  านวน 

21. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

20.   การส่งเสรมิการลงทนุ

21.   ก�าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
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22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัคือผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

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

บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญ่ีปุ่นและมองโกเลีย โดยการด าเนิน
ธุรกิจในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ ญ่ีปุ่นและมองโกเลีย ยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ ดงันั้นรายได้ท่ี
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี) มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
ประเทศ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ประเทศไทย 2,806 2,873 
ประเทศญ่ีปุ่น 3,150 1,348 
ประเทศมองโกเลีย 267 - 
รวม 6,223 4,221 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนหน่ึงราย เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 871.7 ลา้นบาท (2559: 869.2 ลา้นบาท) 

22.   ข้อมูลทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงาน
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23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนักงาน ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 2 - 10 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กสิกรไทย จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริษทัฯ  

 ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 1.5 ลา้นบาท และ
เฉพาะบริษทัฯ จ านวน 0.8 ล้านบาท (2559: บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ านวน 0.9 ล้านบาท และบริษทัฯ
จ านวน 0.5 ลา้นบาท) 

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
24.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี  เเละสามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปี  โดย         
บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ีในการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. บริษทัยอ่ยไดรั้บเงิน
สนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จ านวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบั
จากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558) 

24.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2560 บ ริษัทย่อยใน ญ่ี ปุ่น มีราย จ่ายฝ่ ายทุนจ านวน เงิน  10,264.1 ล้าน เยน                        
(2559: 4,264.0 ลา้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ, การซ้ือท่ีดินและด าเนินการเก่ียวกบัใบอนุญาต
ต่างๆ และบริษทัย่อยในมองโกเลียมีรายจ่ายฝ่ายทุน จ านวน 28.82 ลา้นมองโกเลีย (MNT) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาโครงการ การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

24.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีด่ิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวเป็นระยะเวลา

ประมาณ 20 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2559 - 2560 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจ านวนรวม 151.1 ลา้นเยน (2559: 129.6 ลา้นเยน) 

23.   การลงทนุส�ารองเล้ียงชีพ

24.   ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้
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24.4 สัญญาบริการ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเก่ียวกบั
สัญญาบริการโดยมีภาระผกูพนัในการช าระค่าบริการคงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

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

ภายใน 1 ปี 39 41 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 160 198 
มากกวา่ 5 ปี 88 133 

รวม 287 372 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่นมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการระยะยาวจากการท า
สัญญากบัผูใ้หบ้ริการต่างๆ โดยมีค่าบริการต่อปีเป็นจ านวน 61.7 ลา้นเยน (2559: 28.3 ลา้นเยน) 

24.5 ค่าหุ้นบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุ้นจากการออกและเรียกช าระหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้เท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยจ านวน 517.6 ลา้นบาท (2559: 527.8 ลา้นบาท) บริษทัย่อยในประเทศ
ฮ่องกงมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นอีกจ านวน 2,611.8 ลา้นเยน (2559: 
1,967.3 ลา้นเยน) และบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน
ประเทศมองโกเลียอีกจ านวน 8.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

24.6 หนังสือค า้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศ             

แห่งหน่ึงเพื่อค ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวน 85.3 ล้านบาท                 
และเฉพาะบริษทัฯเป็นจ านวน 72 ลา้นบาท (2559: บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ านวน 3.35 ลา้นบาท) 
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24.7 ตราสารอนุพนัธ์ 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เสริมสร้าง พลังงาน จ ากัด) มี

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap contracts) 
 มูลค่าตามสญัญา    
 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัส้ินสุดสญัญา 

1 278 ลา้นบาท 329 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX-REUTERS 3 
เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 5.795 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

2 925 ลา้นบาท 1,097 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX-REUTERS 3 
เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี                  
ร้อยละ 5.710 ต่อปี 

30 ธนัวาคม 2567 

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 
25.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า                 
เงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีกรมสรรพากร เงินให้กู ้ยืม เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน                    
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง เงินกู้ยืมและหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เกิดจากการขายให้กบัลูกคา้จ านวนน้อยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้ น เน่ืองจากลูกหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีดี 
จ  านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม 

และเงินกูย้ืมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

25.   เครือ่งมือทางการเงนิ
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                        
ไดด้งัน้ี   

 
(หน่วย: บาท)  

 
งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  
อตัราดอกเบ้ีย 

    อตัราดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 คงท่ีภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ืย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 
    

(ร้อยละต่อปี)  
สินทรัพย์ทางการเงนิ 

    
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,599,163,912 4,228,334 1,603,392,246 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 

อตัรา
ดอกเบ้ีย                 
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%, 5.795% 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั    1,202,842,875 - 1,202,842,875 3.20% - 3.61% 
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(หน่วย: บาท)  

 
งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  
อตัราดอกเบ้ีย 

    อตัราดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 คงท่ีภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ืย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 
    

(ร้อยละต่อปี)  
สินทรัพย์ทางการเงนิ 

    
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 362,552,489 4,804,028 367,356,517 0.37% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 156,766,163 156,766,163 - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - 155,781,264 155,781,264 - 
 - 362,552,489 317,351,455 679,903,944 

  

 
(หน่วย: บาท)  

 
งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา

ตลาด 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ืย รวม 

อตัรา
ดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
        
หนีสิ้นทางการเงนิ    

    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 32,958,717 32,958,717 - 
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง - - - - 3,474,163 3,474,163 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116,838 - - - - 116,838 

 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,803,079 65,116 - - - 1,868,195 5.75% 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 3,613,204,772 - 3,613,204,772 2.78% - 6.35% 
 1,919,917 65,116 - 3,613,204,772 36,432,880 3,651,622,685 

 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ        
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย         
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 223,886,813 898,181,213 304,661,662 - - 1,426,729,688 5.71%, 5.795% 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 1,426,729,688 - 1,426,729,688 3.48% - 3.78% 
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  (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  
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
อตัราคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย 

  
อตัรา 

 
ภายใน 1 ปี 

มากกวา่                       
1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 
  

    
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 95,476,648 416,615 95,893,263 0.37% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 28,924,465 28,924,465  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 7,142,875 - - - - 7,142,875 2%, 6.70% 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 24,182,277 502,885,226 - - - 527,067,503 2%, 6.70% 
 31,325,152 502,885,226 - 95,476,648 29,341,080 659,028,106  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 20,147,196 20,147,196 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 103,330,650 - - - - 103,330,650 2%, 6.225% 
เงินกูย้ืมระยะยาว - - - 438,521,237 - 438,521,237 6.35% 
 103,330,650 - - 438,521,237 20,147,196 561,999,083  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากลูกหน้ีกรมสรรพากร  
เงินสดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี                       
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน
ไวด้งัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เยน 1,649,528,302 550,173,728 9,536,125,550 3,267,840,859 0.2898060 0.3079505 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 11,745,321 103,006 5,926,643 - 32.680900 35.830650 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 30,390 30,410 3,000 - 24.450250 24.801000 
มองโกเลีย 33,383,466 - 333,145,782 - 0.013439 0.014476 
ยโูร - - 50,858 - 39.027250 37.757650 

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืม

มีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของบริษทัยอ่ยมีมูลค่าเป็นผล
ขาดทุนจ านวน 76 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 79 ลา้นบาท) ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าท่ีไดรั้บแจง้จากธนาคาร
คู่สัญญา มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 2 

26. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี

เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ให้กบัผู ้
ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.4 เท่า (2559: 2.8 เท่า) 
และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.05 เท่า (2559: 0.5 เท่า) 

26.   การบรหิารจัดการทนุ
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27. การจัดประเภทรายการใหม่ 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ในงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2559 1 มกราคม 2559 
 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 155,564,665 158,183,251 - 19,616 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 61,615,649 58,997,063 19,616 - 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2559 
 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 152,288,945 156,766,163 14,980,000 29,595,798 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 65,973,634 61,496,416 14,615,798 - 

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

 ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 
งบกระแสเงินสด     
กระแสเงินสดจากกจิกรรม

ด าเนินงาน 
    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,275,720 1,417,088 (14,980,000) (1,644,095) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (4,923,377) (3,064,745) (1,164,095) - 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
28.1 การลงทุนในบริษัทในต่างประเทศ 
 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การลงทุนในบริษทัต่างประเทศเป็นจ านวน 200,000 

เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

29. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

27.   การจัดประเภทรายการใหม่

28.   เหตกุารณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

29.   การอนมัุตงิบการเงนิ
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