บริษัท โรงพิมพ์ ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

บริษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
(สอบทานแล้ว)
(จัดประเภทใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
(สอบทานแล้ว)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
ส่วนของสินทรัพย์ทคี่ รบกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ร่วมทางอ้อม
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

6
7
5.2 และ 8
5.2

297,156,069.45
7,034,630.76
395,537,822.37
-

325,500,078.80
258,880,790.66
659,234,715.41
-

23,534,263.44
257,922,603.87
1,787,560,979.63

4,381,398.43
251,535,310.40
138,540,125.65
1,350,430,979.63

5.2

9,371,018.65
2,537,210.50
102,593,071.09
205,478,658.44
1,019,708,481.26

9,371,018.65
2,139,411.94
119,306,232.73
140,711,495.56
1,515,143,743.75

2,251,270.98
81,009,823.66
195,380.17
2,152,474,321.75

2,139,411.94
87,351,640.13
172,761.83
1,834,551,628.01

193,637,810.39

118,079,846.33

384,665.00
3,798,476,845.08
2,360,195.41
7,650,574,071.71
623,182,425.96
179,830,112.19
12,448,446,125.74

344,205.00
3,602,007,251.99
2,130,574.35
4,573,018,199.22
634,648,536.64
153,959,828.60
9,084,188,442.13

384,665.00
1,457,460,920.00
2,360,195.41
243,821,202.16
7,569,281.69
15,652,972.70
1,727,249,236.96

344,205.00
1,457,460,920.00
2,130,574.35
249,748,300.32
6,176,329.84
13,683,928.37
1,729,544,257.88

13,468,154,607.00

10,599,332,185.88

3,879,723,558.71

3,564,095,885.89

9
10

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

11
12
13
14 และ 31
15
16.1
17

รวมสิ นทรัพย์

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
(สอบทานแล้ว)
(จัดประเภทใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
(สอบทานแล้ว)

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ตั ๋วแลกเงินขายลด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั อืน่
ส่วนของหนี้สนิ ทีค่ รบกําหนดจ่ายชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั อืน่
หุน้ กู้
ประมาณการหนี้สนิ หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หุน้ กู้ - สุทธิ
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
ค่าเผือ่ หนี้สนิ จากภาระคํ้าประกัน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

18
19

480,097,249.53
360,000,000.00

321,047,477.30
460,000,000.00

255,559,092.31
360,000,000.00

56,159,243.59
460,000,000.00

5.2 และ 20
5.2

512,596,073.76
364,279,105.41
79,939,737.25

247,879,678.21
79,939,737.25

26,823,125.70
142,064,073.30
-

29,280,485.47
-

21

336,781,354.26
27,761,184.00
783,300,000.00
3,261,880.73
3,630,030.22
1,481,494.63
41,352,772.39
2,994,480,882.18

332,824,973.31
28,508,448.00
884,700,000.00
2,565,653.00
972,757.62
1,183,799.73
35,421,473.29
2,395,043,997.71

73,200,000.00
283,300,000.00
2,219,968.00
2,758,116.00
1,480,819.63
16,276,416.97
1,163,681,611.91

71,200,000.00
328,000,000.00
2,013,726.00
1,176,753.49
10,510,491.66
958,340,700.21

4,212,853,733.54
2,509,400,000.00
48,786,370.75
46,213,539.72
41,057,899.03

2,502,514,376.62
2,292,700,000.00
37,499,940.00
46,213,539.72
43,858,305.06

320,348,000.00
704,100,000.00
33,889,215.00
46,213,539.72
-

361,948,000.00
487,400,000.00
27,115,937.00
46,213,539.72
-

3,718,010.54
6,862,029,553.58

1,235,000.00
4,924,021,161.40

63,000.00
1,104,613,754.72

63,000.00
922,740,476.72

9,856,510,435.76

7,319,065,159.11

2,268,295,366.63

1,881,081,176.93

1,026,076,686.00

1,045,038,462.00

1,026,076,686.00

1,045,038,462.00

921,572,840.00
561,848,558.82
6,017,138.90

921,572,840.00
561,848,558.82
6,017,138.90

921,572,840.00
561,848,558.82
6,017,138.90

921,572,840.00
561,848,558.82
6,017,138.90

92,157,284.00
617,339,519.86
516,502,490.39
2,715,437,831.97
896,206,339.27
3,611,644,171.24

92,157,284.00
537,703,245.05
454,790,332.14
2,574,089,398.91
706,177,627.86
3,280,267,026.77

92,157,284.00
24,184,142.22
5,648,228.14
1,611,428,192.08
1,611,428,192.08

92,157,284.00
96,722,375.91
4,696,511.33
1,683,014,708.96
1,683,014,708.96

13,468,154,607.00

10,599,332,185.88

3,879,723,558.71

3,564,095,885.89

22

21
22
16.1
5.2

รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,026,076,686 หุน้ ในปี 2562 และ
1,045,038,462 หุน้ ในปี 2561 มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 921,572,840 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
หน้า 2 จาก 39

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2562

ปี 2561
(จัดประเภทใหม่)

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อ่นื
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ รับ
อื่นๆ
รวมรายได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
(จัดประเภทใหม่)

5.1

354,052,870.29

194,124,385.79

130,719,684.61

110,347,603.74

5.1

58,224,264.00
534,696.46

55,162,232.00
559,265.97

25,042,904.34

19,006,419.60

5.1

14,932,110.43
427,743,941.18

24,298,896.32
274,144,780.08

2,946,456.95
158,709,045.90

198,331.41
129,552,354.75

5.1
31
31
5.1

219,881,825.51
10,289,922.54
66,146,206.23
81,940,490.53
378,258,444.81

134,563,577.35
6,471,406.03
36,672,667.01
58,357,269.13
236,064,919.52

122,744,292.37
172,229,788.74

(27,606,301.48)
10,473,559.08

103,506,469.36
7,134,112.41
11,492,680.55
28,972,338.10
151,105,600.42
7,603,445.48

84,935,855.90
6,412,340.43
9,785,591.41
16,108,854.34
117,242,642.08
12,309,712.67

(1,070,970.32)
171,158,818.42

(2,436,776.99)
8,036,782.09

(1,794,777.14)
5,808,668.34

(2,462,165.36)
9,847,547.31

40,463,132.85

(46,493,645.79)

916,340.80
41,379,473.65
212,538,292.07

(46,493,645.79)
(38,456,863.70)

125,010,553.16
46,148,265.26
171,158,818.42

8,619,456.89
(582,674.80)
8,036,782.09

166,390,026.81
46,148,265.26
212,538,292.07

(37,874,188.90)
(582,674.80)
(38,456,863.70)

0.14

0.01

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กําไรก่อนภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด

16.3.1

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ

-

-

รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ทีก่ ําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิ จากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

16.3.2

951,716.81
951,716.81
6,760,385.15

9,847,547.31

0.01

0.01

การแบ่งกําไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด
การแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท : หุ้น)
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 3 จาก 39

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2562

ปี 2561
(จัดประเภทใหม่)

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อ่นื
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ รับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
(จัดประเภทใหม่)

5.1

604,433,980.06

385,422,137.93

251,401,990.12

231,115,827.30

5.1

110,824,584.00
915,506.45

105,788,560.00
1,043,178.42

46,413,495.28

36,398,692.78

5.1

22,460,170.51
738,634,241.02

52,500,683.46
544,754,559.81

8,405,931.09
306,221,416.49

1,647,941.20
269,162,461.28

ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

5.1
31
31
5.1

418,625,988.72
15,880,632.88
113,326,070.61
151,860,598.63
699,693,290.84

272,303,731.88
9,498,682.69
68,485,763.75
114,495,740.71
464,783,919.03

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กําไรก่อนภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด
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196,469,593.09
235,410,543.27

132,495,776.38
212,466,417.16

202,776,023.76
11,362,298.68
17,766,566.04
49,701,474.65
281,606,363.13
24,615,053.36

173,506,418.52
9,380,551.49
16,478,586.92
31,325,569.92
230,691,126.85
38,471,334.43

16.3.1

(4,670,245.98)
230,740,297.29

(7,750,185.87)
204,716,231.29

(4,996,003.05)
19,619,050.31

(7,694,823.86)
30,776,510.57

61,429,886.39

(74,400,873.40)

282,271.86
61,712,158.25
292,452,455.54

(74,400,873.40)
130,315,357.89

171,793,558.81
58,946,738.48
230,740,297.29

158,104,668.60
46,611,562.69
204,716,231.29

233,505,717.06
58,946,738.48
292,452,455.54

83,703,795.20
46,611,562.69
130,315,357.89

0.19

0.19

อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ

-

-

รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ทีก่ ําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิ จากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

16.3.2

951,716.81
951,716.81
20,570,767.12

30,776,510.57

0.02

0.04

การแบ่งกําไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด
การแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท : หุ้น)
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 4 จาก 39

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)
ผลกําไรจาก
จากการเปลี่ยนแปลง
ส่วนเกินทุน
การวัดมูลค่าใหม่
สัดส่วนการถือหุน้ ใน
มูลค่าหุน้
ของผลประโยชน์

การแปลงค่า

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย :
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ย่อยลดลง
จากเงินปั นผลของบริษทั ย่อย
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

836,030,770.00

24

-

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
365,101,797.82

-

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ ทุนซื้อคืน
6,017,138.90

-

จัดสรรแล้ว
สํารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

83,603,077.00

311,411,191.11

-

(66,882,461.60)

งบการเงิน
ในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
78,458,257.61

-

บริษทั ย่อย

ของบริษทั ย่อย

พนักงาน

(27,011,571.52)

450,000,000.00

4,660,636.95

-

-

-

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
506,107,323.04

-

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ใหญ่
2,108,271,297.87

(66,882,461.60)

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
364,662,647.83

-

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
2,472,933,945.70

(66,882,461.60)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

836,030,770.00

365,101,797.82

6,017,138.90

83,603,077.00

(66,882,461.60)
158,104,668.60
158,104,668.60
402,633,398.11

(74,400,873.40)
(74,400,873.40)
4,057,384.21

(27,011,571.52)

450,000,000.00

4,660,636.95

(74,400,873.40)
(74,400,873.40)
431,706,449.64

(66,882,461.60)
158,104,668.60
(74,400,873.40)
83,703,795.20
2,125,092,631.47

(104,465.93)
(104,465.93)
46,611,562.69
46,611,562.69
411,169,744.59

(104,465.93)
(66,986,927.53)
204,716,231.29
(74,400,873.40)
130,315,357.89
2,536,262,376.06

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

921,572,840.00

561,848,558.82

6,017,138.90

92,157,284.00

537,703,245.05

27,141,266.71

(27,011,571.52)

450,000,000.00

4,660,636.95

454,790,332.14

2,574,089,398.91

706,177,627.86

3,280,267,026.77

รายการกับผูถ้ อื หุน้ ที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
24
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย :
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จากการลงทุนของบริษทั ย่อย
จากเงินปั นผลของบริษทั ย่อย
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

-

921,572,840.00

-

561,848,558.82

-

6,017,138.90

-

92,157,284.00

(92,157,284.00)

(92,157,284.00)
171,793,558.81
171,793,558.81
617,339,519.86

-

61,429,886.39
61,429,886.39
88,571,153.10

-

(27,011,571.52)

-

450,000,000.00

-

282,271.86
282,271.86
4,942,908.81

-

61,712,158.25
61,712,158.25
516,502,490.39

(92,157,284.00)

(92,157,284.00)
171,793,558.81
61,712,158.25
233,505,717.06
2,715,437,831.97

-

132,084,506.64
(1,002,533.71)
131,081,972.93
58,946,738.48
58,946,738.48
896,206,339.27

(92,157,284.00)

132,084,506.64
(1,002,533.71)
38,924,688.93
230,740,297.29
61,712,158.25
292,452,455.54
3,611,644,171.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่

กําไรสะสม
ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินทุนทีได้
่ รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้

24

กําไรสุทธิสาํ หรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินทุนทีได้
่ รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

24

16.3.2

และชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ ทุนซือ้ คืน

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

ของผลประโยชน์พนักงาน

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

836,030,770.00

365,101,797.82

6,017,138.90

83,603,077.00

179,818,962.18

4,696,511.33

1,475,268,257.23

836,030,770.00

365,101,797.82

6,017,138.90

83,603,077.00

(66,882,461.60)
(66,882,461.60)
30,776,510.57
30,776,510.57
143,713,011.15

4,696,511.33

(66,882,461.60)
(66,882,461.60)
30,776,510.57
30,776,510.57
1,439,162,306.20

921,572,840.00

561,848,558.82

6,017,138.90

92,157,284.00

96,722,375.91

4,696,511.33

1,683,014,708.96

921,572,840.00

561,848,558.82

6,017,138.90

92,157,284.00

(92,157,284.00)
(92,157,284.00)
19,619,050.31
19,619,050.31
24,184,142.22

951,716.81
951,716.81
5,648,228.14

(92,157,284.00)
(92,157,284.00)
19,619,050.31
951,716.81
20,570,767.12
1,611,428,192.08
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บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2562
หมายเหตุ

ปี 2561
(จัดประเภทใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :
ค่าเสือ่ มราคา
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยเสือ่ มสภาพ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์เป็ นค่าใช้จ่าย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายเงินลงทุนชั ่วคราว
ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั ่วคราวทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ ่ายไม่ขอคืน
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ ) :ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
งานระหว่างก่อสร้าง - สัญญารับจ้างติดตัง้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง) :เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีจ่ ่ายจริง
เงิ นสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงาน

14
8
15
14

13
22

22

จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงาน

235,410,543.27

212,466,417.16

24,615,053.36

38,471,334.43

120,158,679.72
1,240,838.81
11,466,110.68
133,767.23
(135,268.47)
17,978.60
(263,502.61)
122,755.11
(40,460.00)
252,204.38
(40,539,448.70)
(196,469,593.09)
16,285,182.30
118,456.46
(915,506.45)
146,770,095.09

70,655,872.65
9,541,474.33
(165,113.48)
258,129.31
(2,081.06)
57,025.00
38,557,987.04
(132,495,776.38)
2,292,846.00
(1,043,178.42)
110,633,657.82

12,211,495.17
1,240,838.81
133,767.23
(135,268.47)
(263,502.61)
122,759.65
(40,460.00)
(3,849,289.11)
(1,244,437.88)
12,118,850.00
(46,413,495.28)
45,789,738.65

13,295,658.60
(165,113.48)
(480.68)
57,025.00
1,206,457.83
1,873,564.00
(36,398,692.78)
31,222,932.92

293,612,832.33

310,757,259.97

44,286,049.52

49,562,685.84

262,420,118.35
16,579,394.41
(64,767,162.88)
(18,069,086.82)

138,598,865.27
26,986,192.66
712,320.00
14,747,620.08
(40,539,283.56)

(74,400,214.44)
6,208,049.24
(22,618.34)
(1,969,044.32)

150,746,593.32
25,917,701.07
21,491.21
(4,685.70)

242,964,309.87
5,931,299.10
183,010.54
(3,949,684.00)
734,905,030.90

(7,632,797.64)
2,474,560.00
(110,910.00)
445,993,826.78

(8,048,930.58)
5,765,925.31
(3,949,684.00)
(32,130,467.61)

3,608,558.95
5,288,469.32
63,000.00
(110,910.00)
235,092,904.01

(12,803,600.60)
722,101,430.30

(15,594,059.09)
430,399,767.69

(3,868,768.10)
(35,999,235.71)

(5,368,242.52)
229,724,661.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2562
หมายเหตุ

ปี 2561
(จัดประเภทใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
้ บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับชําระจากเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินสดรับชําระจากเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนชั ่วคราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั ่วคราว
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ดอกเบีย้ รับ
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน

5.2
5.2

14

(75,557,964.06)
(2,188,939.52)
1,561,519.90
(56,656,863.95)
308,643,771.35
(3,210,788,003.68)
23,610,224.45
951,442.33
(3,010,424,813.18)

(4,505,106.93)
(4,716,000.00)
(200,000.00)
65,928.27
(1,142,000.00)
1,526,758.05
(44,044,480.34)
47,857,735.83
(410,052,544.08)
155,499.52
1,070,943.16
(413,983,266.52)

(676,530,000.00)
239,400,000.00
(1,903,000.00)
1,561,519.90
(52,000,000.00)
303,676,053.36
(2,654,263.43)
3,860,240.00
190,392.69
(184,399,057.48)

(169,187,970.65)
40,200,000.00
(1,142,000.00)
1,514,409.41
(21,300,000.00)
21,300,480.68
(2,431,437.08)
36,590,456.52
(94,456,061.12)

159,312,786.31
405,614,477.50
(41,335,372.09)
1,925,759,001.57
(171,934,093.08)
630,000,000.00
(730,000,000.00)
500,000,000.00
(384,700,000.00)
131,081,972.93
(91,859,589.10)
(133,389,696.90)
2,198,549,487.14

(35,303,191.35)
(30,000,000.00)
(69,764.87)
405,283,135.00
(113,838,841.92)
615,000,000.00
(480,000,000.00)
(56,700,000.00)
(104,465.93)
(66,691,117.28)
(143,270,274.71)
94,305,478.94

200,644,286.60
281,675,619.89
(139,611,546.59)
(39,600,000.00)
630,000,000.00
(730,000,000.00)
500,000,000.00
(328,000,000.00)
(91,853,217.86)
(43,703,983.84)
239,551,158.20

(164,975,123.96)
(30,000,000.00)
29,248,000.00
(5,250,000.00)
615,000,000.00
(480,000,000.00)
(66,680,463.04)
(31,403,798.22)
(134,061,385.22)

61,429,886.39

(74,400,873.40)

(28,344,009.35)
325,500,078.80
297,156,069.45

36,321,106.71
159,060,091.75
195,381,198.46

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
้
นการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ
้
ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ
้
ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุ
้
คคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
้
คคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุ
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ
้
ษทั อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกตั ๋วแลกเงินขายลด
เงินสดจ่ายชําระตั ๋วแลกเงินขายลด
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายจากการออกหุน้ กู้
เงินสดรับชําระค่าหุน้ จากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
จ่ายดอกเบีย้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น

5.2
5.2
5.2
5.2
21
21

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น (ลดลง)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้นงวด

6
6

19,152,865.01
4,381,398.43
23,534,263.44

1,207,215.15
6,559,536.91
7,766,752.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
ปี 2562

ปี 2561
(จัดประเภทใหม่)

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงิ นสดเพิ่ มเติ ม
1.
2.

3.

เงินสดจ่ายในระหว่างงวด (หน่วย : ล้านบาท)
ดอกเบีย้ จ่ายทีถ่ อื เป็ นต้นทุนของสินทรัพย์
รายการทีม่ ใิ ช่เงินสด (หน่วย : ล้านบาท)
ซือ้ สินทรัพย์โดยการก่อหนี้
ประมาณการต้นทุนการรือ้ ถอน
จํานวนทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสินเชือ่ ทีอ่ าจจะนํามาใช้
เพื่อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต
- หน่วย : ล้านบาท
- หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

14

14.83

-

-

-

14
14

8.37
2.30

0.23
-

3.51
-

0.23
-

1,211.81
5.99

1,004.85
-

183.38
-

273.80
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ
สําหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว)
1.

ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เป็ นนิตบิ ุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน จํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536
สํานักงานใหญ่ตงั ้ อยูเ่ ลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงั สิต 66 (สยามสามัคคี) ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจเกีย่ วกับการรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ประเภทหนังสือ นิตยสาร และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมประกอบธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 2.2.1

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น

2.1

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึน้ ตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึน้ เพือ่ ความ
สะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จัดทําขึน้ ในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
และตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ อื หุ้น และ
งบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจัดทําเป็ นแบบย่อ
งบการเงินระหว่างกาล ได้จดั ทําขึน้ เพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากงบการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินระหว่างกาลนี้มไิ ด้รวมข้อมูลทางการเงินทัง้ หมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูล
ที่เป็ นปั จจุ บนั เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุ การณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นํ าเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้
รายงานไปแล้ว ดังนัน้ งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคูก่ บั งบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินระหว่างกาล แสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ยกเว้นทีร่ ะบุเป็ นอย่างอื่น

2.2

หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษทั ย่อย
และส่วนได้เสียของบริษัทร่วม และได้จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
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2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น (ต่อ)

2.2

หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ)

2.2.1

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษทั ย่อย
และส่วนได้เสียของบริษทั ร่วม ดังต่อไปนี้
รายชือ่ บริษทั

การดําเนินกิจการ
ประเภทธุรกิจ

ประเทศ

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั :
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
รับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ประเภทหนังสือ นิตยสาร
และบรรจุภณ
ั ฑ์

ไทย

75.00

75.00

ไทย

84.50

84.50

เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น และผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น และลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในต่างประเทศ
ลงทุนในธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานใน
ประเทศญีป่ ่ นุ
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
บํารุงรักษา และให้บริการรับจ้างติดตัง้
โรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

81.25

81.25

ไทย

-

75.00

ฮ่องกง

100.00

-

ไทย

99.99

-

ไทย

99.99

99.99

ไทย
ไทย

99.99
99.99

99.99
99.99

ไทย
ไทย
ญีป่ ่ นุ

99.99
48.39
98.00

99.99
48.39
98.00

ญีป่ ่ นุ
ญีป่ ่ นุ
ญีป่ ่ นุ
ญีป่ ่ นุ
เวียดนาม

98.00
98.00
98.00
64.99

98.00
98.00
98.00
65.44

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย :
บริษทั อาร์พวี ี พลังงาน จํากัด
บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด
บริษทั ทัศน์ศริ ิ จํากัด
บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด
บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูช ั ่น จํากัด
บริษทั เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
EP Group (HK) Company Limited
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อม :
บริษทั เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
บริษทั เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จํากัด

บริษทั เจเคอาร์ พลังงาน จํากัด
บริษทั อะควาติส เอ็นเนอร์จ ี จํากัด
บริษทั ลพบุร ี โซล่า จํากัด
บริษทั ปราจีน โซล่า จํากัด*
Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)
Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.)
AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.)
Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.)
Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.)*
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company

บํารุงรักษา และให้บริการรับจ้างติดตัง้
โรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
ให้บริการรับจ้างติดตัง้ และให้เช่าระบบ
โรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น และลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเวียดนาม
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2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น (ต่อ)

2.2

หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ)

2.2.1

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษทั ย่อย
และส่วนได้เสียของบริษทั ร่วม ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
การดําเนินกิจการ
ประเภทธุรกิจ

รายชือ่ บริษทั

ประเทศ

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61

บริ ษทั ร่วมที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทางตรงและบริ ษทั ร่วมทางอ้อม :
บริษทั พีพที ซี ี จํากัด**

ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม

ไทย

49.50

49.50

ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม

ไทย

40.00

40.00

เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม

ไทย

50.00

50.00

บริ ษทั ร่วมที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อมและบริ ษทั ร่วมทางอ้อม :
บริษทั เอสเอสยูท ี จํากัด***
บริ ษทั ร่วมที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อม :
บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จํากัด****

* บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสว่ นร่วมในอํานาจการควบคุม ดังนัน้ จึงถือว่าบริษทั ดังกล่าวเป็ นบริษทั ย่อย ตามนิยามทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานบัญชี
** เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จํากัด
*** เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ทัศน์ศริ ิ จํากัด และ บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จํากัด
**** บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ไม่มอี าํ นาจในการควบคุม เนื่องจากเป็ นการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ย่ี
จํากัด และ บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชนั ่ จํากัด และมีตวั แทนเป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจเพียง 2 ท่าน จากจํานวน 4 ท่าน

2.2.2

รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทีม่ สี าระสําคัญของกลุม่ บริษทั มีดงั นี้.บริ ษทั ย่อยทางตรง : บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) “EP”

2.2.2.1 สืบเนื่องจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ EP ครัง้ ที่ 7/2561 เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2561 มีมติอนุมตั ใิ ห้
บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (“SPM-TH”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ EP เข้าทําสัญญาซือ้ ขาย
หุน้ ของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) จากผูถ้ อื หุน้ เดิม จํานวน 15,280 หุน้ ในราคาพาร์
หุน้ ละ 100,000 ดงเวียดนาม และ PKS ได้มกี ารทยอยเรียกทุนเพิม่ เพือ่ ให้ครบตามจํานวนทุนจดทะเบียน ต่อมาใน
ระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 PKS ได้มกี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 5,000,000 หุน้ เป็ น 6,320,000 หุน้ และได้
เรียกทุนเพิม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้.ทุนจดทะเบียน
วันทีจ่ า่ ยซือ้ เงินลงทุน
ทีเ่ รียกชําระ (หุน้ )
08/10/2561
17,000
08/11/2561
813,702
21/11/2561
773,403
29/11/2561
465,500
20/12/2561
1,796,885
08/01/2562
1,123,815
06/03/2562
853,211
22/03/2562
476,484
6,320,000
คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จํานวนหุน้
ทีล่ งทุน (หุน้ )
15,280
814,542
773,403
465,500
299,847
874,665
853,211
11,532
4,107,980

มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)
2,171,057.73
115,473,195.69
109,594,883.71
65,960,000.00
42,263,811.79
121,255,717.11
116,646,866.21
1,570,138.74
574,935,670.98

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันเรียกชําระ
เพิม่ ทุน (ร้อยละ)
88.88
99.89
99.94
99.95
61.25
64.99
70.10
64.99
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2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น (ต่อ)

2.2

หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ)

2.2.2

รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทีม่ สี าระสําคัญของกลุม่ บริษทั มีดงั นี้.- (ต่อ)
บริ ษทั ย่อยทางตรง : บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) “EP” (ต่อ)

2.2.2.2 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ EP ครัง้ ที่ 4/2562 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ใิ ห้ EP จัดตัง้ EP Group
(HK) Company Limited (“EP-HK”) เป็ นบริษทั ย่อยในประเทศฮ่องกง เพือ่ จัดโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยใน
ต่างประเทศ โดย EP ถือหุน้ จํานวน 100 หุน้ ราคาหุน้ ละ 1 ดอลล่าร์ฮอ่ งกง สัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว ทัง้ นี้ EP ได้จา่ ยชําระค่าหุน้ ดังกล่าวทัง้ จํานวนแล้ว เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
2.2.2.3 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ EP ครัง้ ที่ 6/2562 เมือ่ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั อาร์พวี ี
พลังงาน จํากัด (“RPV”) ซือ้ หุน้ ของบริษทั เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด (“EPCO-EE”) จาก EP และผูถ้ อื หุน้ เดิม จํานวน
199,980 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 11 บาท เป็ นจํานวนเงิน 2.20 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว เพือ่ จัดโครงสร้างการถือหุน้ ใหม่ให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ ทัง้ นี้ RPV ได้จา่ ย
ชําระค่าหุน้ ดังกล่าวทัง้ จํานวนแล้ว เมือ่ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
2.3

หลักการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล
บริษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพือ่ ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่ แสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามวิธรี าคาทุน

3.

การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

3.1

การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างงวด
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2561)
และออกใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพือ่ ให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั
ผู้ใช้มาตรฐาน และการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการเปลีย่ นแปลงหลักการสําคัญดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า
มาตรฐานฉบับนี้ ให้หลักการโดยรวมในการรับรูร้ ายได้ทงั ้ จํานวนทีร่ บั รูแ้ ละช่วงเวลาทีร่ บั รู้ โดยรายได้จะรับรูเ้ มื่อ (หรือ
ณ วันที)่ กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลกู ค้าด้วยมูลค่าของรายได้ทก่ี จิ การคาดว่าจะได้รบั กิจการ
ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาทีท่ ํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอ่ ยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้กําหนดหลักการ 5 ขัน้ ตอนสําหรับการรับรู้
รายได้ทเ่ี กิดขึน้ จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรูร้ ายได้ในจํานวนเงินทีส่ ะท้อนถึง สิง่ ตอบแทนทีก่ จิ การคาดว่า
จะมีสทิ ธิได้รบั จากการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้สง่ มอบให้แก่ลูกค้าและกําหนดให้กจิ การต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องทัง้ หมด ในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขัน้ ตอน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้นํามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่ วกับการรับรูร้ ายได้ ดังต่อไปนี้
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3.

การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ)

3.1

การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างงวด (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาก่อสร้าง
รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
3.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทย่ี งั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงินทีอ่ อกใหม่ ซึง่ จะมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครือ่ งมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครือ่ งมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจําหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารคํานวนการด้อยค่าของ
เครือ่ งมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีป้องกัน
ความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน และเมือ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุม่ นี้มผี ลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีบางฉบับ
ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป ดังต่อไปนี้

หน้า 14 จาก 39

3.

การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ)

3.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทย่ี งั ไม่มผี ลบังคับใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สญ
ู
ฉบับที่ 103 การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 104 การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ท่มี ปี ั ญหา
ฉบับที่ 105 การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ฉบับที่ 106 การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
ฉบับที่ 107 การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงินต่องบการเงินในปี ทเ่ี ริม่ นํามาถือปฏิบตั ิ

3.3

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทอ่ี อกในระหว่างงวดแต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างงวดปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่ ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยังไม่ได้นํามาถือ
ปฏิบตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ ดังต่อไปนี้
ให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 22
รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศและสิง่ ตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพือ่ ให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ การให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน และการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย อยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินต่องบการเงินในปี ท่เี ริม่
นํามาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธกี ารคํานวณเช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในงบการเงินสําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นนโยบายการรับรูร้ ายได้ ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ปรับให้สอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรือ่ ง “รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า” ทีอ่ อกใหม่มาถือ
ปฏิบตั ติ ามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 3.1 โดยนโยบายการบัญชีใหม่น้ีได้นํามา
แทนนโยบายการรับรูร้ ายได้จากการขายและการให้บริการ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว
ไม่เป็ นสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเปรียบเทียบ
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5.

รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ฯ มีรายการบัญชีกบั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บุคคลและบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษทั ฯ เกิดขึน้ จากรายการบัญชีกบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าว บริษทั เหล่านี้เกีย่ วข้องกัน
โดยการถือหุน้ และ/หรือ การเป็ นกรรมการร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันนอกเหนือจากบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
แบบย่อข้อ 2.2.1 ประกอบด้วย.-

การดําเนินกิจการ
ลักษณะ
บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ความสัมพันธ์
ประเภทธุรกิจ
บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
1
ให้บริการเช่าโครงป้ ายเพือ่ ติดตัง้ โฆษณา
Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.)
2
Building service
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์
3
การจําหน่ายและติดตัง้ อุปกรณ์เกีย่ วกับ
โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)
สาธารณูปโภค และระบบโทรคมนาคม
บริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
4
ผลิตและจําหน่ายหนังสือพิมพ์
และสิง่ ตีพมิ พ์
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
5
-

ประเทศ
ไทย
ญีป่ ่ นุ
ไทย

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61
-

ไทย

-

-

ไทยและ
เวียดนาม

-

-

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ กับกิจการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนี้.1. เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน
2. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร่วมในบริษทั ย่อยทางอ้อม [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)]
3. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร่วมในบริษทั ย่อยทางอ้อม [Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company]
4. เป็ นบริษทั ฯ ทีม่ กี รรมการร่วมกัน
5. เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทางอ้อม
5.1

รายการบัญชีทม่ี สี าระสําคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้.-

นโยบายการ
กําหนดราคา
บริ ษทั ย่อย
รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้คา่ เช่า
ต้นทุนขาย
ดอกเบีย้ จ่าย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
รายได้คา่ เช่า
บริ ษทั ร่วมทางอ้อม
รายได้คา่ บริหารจัดการ

หน่วย : บาท
สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562

1
3
2
1
4

-

- 1,318,315.61
- 24,940,379.73 18,925,025.77
90,000.00
90,000.00
224,588.00
- 1,338,078.11
-

2

-

-

63,000.00

63,000.00

2

421,500.00

421,500.00

-

-
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5.

รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

5.1

รายการบัญชีทม่ี สี าระสําคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้.- (ต่อ)

นโยบายการ
กําหนดราคา
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้คา่ เช่า
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ รับ

1
2

-

4,030,543.00
39,000.00

-

4,030,543.00
39,000.00

3

-

2,253.43

-

-

นโยบายการ
กําหนดราคา
บริ ษทั ย่อย
รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้คา่ เช่า
ต้นทุนขาย
ดอกเบีย้ จ่าย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
รายได้คา่ เช่า
บริ ษทั ร่วมทางอ้อม
รายได้คา่ บริหารจัดการ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้คา่ เช่า
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ รับ

หน่วย : บาท
สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562

หน่วย : บาท
สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562

1
3
2
1
4

-

- 15,147,792.73
- 46,223,102.59 36,240,912.04
180,000.00
180,000.00
- 1,261,549.20
- 1,540,408.60
-

2

-

-

126,000.00

126,000.00

2

843,000.00

843,000.00

-

-

1
2

-

8,103,435.70
97,500.00

-

8,103,435.70
97,500.00

3

-

2,253.43

-

-

นโยบายการกําหนดราคา
1. คิดราคาซือ้ ขายในราคาต้นทุนบวกกําไรประมาณร้อยละ 1 - 5
2. ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
3. ตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้ ร้อยละ 5.5 ต่อปี ในปี 2562 และร้อยละ 7.75 ต่อปี ในปี 2561
4. ตามทีร่ ะบุในตั ๋วสัญญาใช้เงิน ร้อยละ 4 - 7 ต่อปี ในปี 2562 และร้อยละ 4 - 5.5 ต่อปี ในปี 2561
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5.

รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

5.1

รายการบัญชีทม่ี สี าระสําคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้.- (ต่อ)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีคา่ ใช้จา่ ยสําหรับเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
สวัสดิการอื่น ค่าเบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน โดยสรุปได้ดงั นี้.-

5.2

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
รวม

หน่วย : บาท
สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
7,968,722.20
8,086,674.02
2,978,540.00
4,359,155.00
432,211.00
336,502.00
128,020.00
174,836.00
8,423,176.02
3,106,560.00
4,533,991.00
8,400,933.20

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
รวม

หน่วย : บาท
สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
16,025,654.96 14,680,596.59
6,045,445.00
7,874,810.00
838,394.00
673,003.00
316,628.00
349,670.00
6,362,073.00
8,224,480.00
16,864,048.96 15,353,559.59

ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้.หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
ลูกหนี้ การค้า
บริษทั ย่อย
บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั ร่วมทางอ้อม
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวม
เจ้าหนี้ การค้า
บริษทั ย่อย

1,410,059.05
333,640.98
13,336,485.72 16,511,977.54 13,336,485.72 16,511,977.54
(12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35)
872,480.37
4,047,972.19
2,282,539.42
4,381,613.17
150,335.00
2,171,057.73
2,321,392.73

150,335.00
2,171,057.73
2,321,392.73

47,640,839.38
21,000.00
47,661,839.38

9,977,736.79
21,000.00
9,998,736.79

-

-

240,309.16

193,388.96
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5.

รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

5.2

ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้.- (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวม
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริษทั ย่อยทางอ้อม

-

20,000.00
20,000.00

4,419,995.76
4,419,995.76

20,000.00
20,000.00

-

-

63,000.00

63,000.00

เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่บริ ษทั ย่อย
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย มีรายละเอียดดังนี้.-

บริษทั ย่อย

1 ม.ค. 62
1,350,430,979.63

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
30 มิ.ย. 62
676,530,000.00 (239,400,000.00) 1,787,560,979.63

เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย โดยทําสัญญากูย้ มื ไม่มหี ลักประกัน ครบกําหนดภายใน 1 ปี
คิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.5 ต่อปี
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบกําหนดรับชําระภายในหนึ่ งปี
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ร่วมทางอ้อม - ส่วนทีค่ รบกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี มีรายละเอียด
ดังนี้.-

บริษทั ร่วมทางอ้อม

1 ม.ค. 62
9,371,018.65

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
-

-

30 มิ.ย. 62
9,371,018.65

เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการให้กยู้ มื แก่บริษทั ร่วมทางอ้อมสองแห่งตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อซือ้ ทีด่ นิ โดยการทํา
สัญญากูย้ มื ครบกําหนดภายใน 3 ปี นับแต่วนั ทําสัญญา ให้กโู้ ดยไม่มหี ลักประกัน และไม่มกี ารคิดดอกเบีย้ ระหว่างกัน
โดยสัญญาได้ครบกําหนดในปี 2560 จึงจัดประเภทเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวเป็ นส่วนทีค่ รบกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี

หน้า 19 จาก 39

5.

รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

5.2

ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้.- (ต่อ)
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวม

กําไรจาก
1 ม.ค. 62
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
อัตราแลกเปลีย่ น
30 มิ.ย. 62
- 393,114,477.50 (31,013,413.90) (10,321,958.19) 351,779,105.41
- 12,500,000.00
- 12,500,000.00
- 405,614,477.50 (31,013,413.90) (10,321,958.19) 364,279,105.41

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการกูย้ มื โดยการทําสัญญากูย้ มื ครบกําหนดเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7 ต่อปี
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการกูย้ มื จากกรรมการ ไม่มหี ลักประกัน ครบกําหนดเมือ่ ทวงถาม และไม่มกี ารคิดดอกเบีย้
ระหว่างกัน
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
281,675,619.89 (139,611,546.59)

1 ม.ค. 62
บริษทั ย่อย

-

30 มิ.ย. 62
142,064,073.30

เงินกูย้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการกูย้ มื จากบริษทั ย่อย ในรูปตั ๋วสัญญาใช้เงิน ครบกําหนดเมือ่ ทวงถาม คิดอัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 4 - 4.4 ต่อปี
5.3

อื่นๆ
บริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีการคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อทีม่ กี บั สถาบันการเงินระหว่างกัน ดังต่อไปนี้.หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หน่วย : ล้านเยน

หน่วย : ล้านบาท

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

บริษทั ฯ คํ้าประกันวงเงินสินเชือ่ ให้บริษทั ย่อยทางตรง

-

-

4,115.00

4,115.00

1,398.00

1,278.00

บริษทั ฯ คํ้าประกันวงเงินสินเชือ่ ให้บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทางตรงคํ้าประกันวงเงินสินเชือ่
ให้บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั ย่อยทางตรงคํ้าประกันวงเงินสินเชือ่
ให้บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั ย่อยทางตรง และบริษทั ย่อยทางอ้อมคํ้าประกัน
วงเงินสินเชือ่ ให้บริษทั ย่อยทางอ้อม

-

-

-

-

592.50

592.50

65.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

927.40

927.40

-

-

-

-

554.00

554.00
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6.

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
312,950.79
944,713.67
32,948,184.05
3,332,625.10

เงินสด
เช็ครับทีถ่ งึ กําหนด
เงินฝากธนาคาร
- บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย์
- บัญชีฝากประจํา 3 เดือน
รวม
7.

53,419,720.33
3,512,179.70
210,446,262.61 317,692,822.43
28,951.67
17,737.90
297,156,069.45 325,500,078.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
83,000.00
83,000.00
22,944,891.64
3,332,625.10
244,803.67
261,568.13
23,534,263.44

415,672.28
550,101.05
4,381,398.43

เงิ นลงทุนชัวคราว
่
เงินลงทุนชัวคราว
่
ประกอบด้วย.หน่วย : บาท

เงินลงทุนชัวคราวในกองทุ
่
นเปิ ด
เงินลงทุนในเงินฝากประจํา
เงินลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์ชนิดพิเศษ
รวม

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี )
30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61
0.9
0.9
0.9
0.9
1.1 - 1.45
1.1 - 1.55

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
126,505.48 252,160,568.15
26,565.76
21,064.65
6,881,559.52
6,699,157.86
7,034,630.76 258,880,790.66

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
- 251,535,310.40
- 251,535,310.40

เงินลงทุนชัวคราวในกองทุ
่
นเปิ ด เป็ นเงินลงทุนทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะขายในอนาคตอันใกล้เพื่อ
หากําไรจากการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์
8.

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ ประกอบด้วย.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า - บริษทั ย่อย
- บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- บริษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61

1,410,059.05
333,640.98
13,336,485.72 16,511,977.54 13,336,485.72 16,511,977.54
412,137,269.88 302,831,253.07 224,042,333.37 138,299,980.36
(54,874,233.46) (53,633,394.65) (32,274,593.69) (31,033,754.88)
370,599,522.14 265,709,835.96 206,514,284.45 124,111,844.00
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8.

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ ประกอบด้วย.- (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อ่นื - บริษทั ย่อย
- บริษทั ย่อยทางอ้อม
- บริษทั ร่วมทางอ้อม
150,335.00
- บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
2,171,057.73
- บริษทั อื่น
2,402,554.14
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
17,883,563.77
เงินทดรองจ่าย
2,107,064.12
ดอกเบีย้ ค้างรับ - บริษทั ย่อย
223,725.47
- บริษทั อื่น
24,938,300.23
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 395,537,822.37

150,335.00
2,171,057.73
4,954,779.83
385,469,432.00
519,613.54
259,661.35
393,524,879.45
659,234,715.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
8,560,000.00
21,000.00
21,000.00
96,305.04
3,563,980.04
4,172,439.82
182,500.00
160,800.00
47,640,839.38
1,417,736.79
51,408,319.42 14,428,281.65
257,922,603.87 138,540,125.65

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชําระหนี้ได้ดงั นี้.หน่วย : บาท

ลูกหนี้การค้าทีอ่ ยูใ่ นกําหนดชําระ
ลูกหนี้การค้าทีเ่ กินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
256,731,146.28 193,838,762.38

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
103,779,972.49 71,639,014.93

72,563,149.82 32,028,190.73 65,213,611.67 13,751,630.16
12,084,601.48
9,356,976.75
9,531,066.81
8,193,336.60
16,459,725.47 21,528,296.00 15,200,194.70 21,360,302.40
67,635,132.55 62,591,004.75 45,064,032.47 40,201,314.79
425,473,755.60 319,343,230.61 238,788,878.14 155,145,598.88
(54,874,233.46) (53,633,394.65) (32,274,593.69) (31,033,754.88)
370,599,522.14 265,709,835.96 206,514,284.45 124,111,844.00

รายการเคลื่อนไหวของการตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีรายละเอียดดังนี้.หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
ยอดคงเหลือต้นงวด
53,633,394.65 23,875,397.65 31,033,754.88 23,875,397.65
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ ธุรกิจ
- 22,599,639.77
บวก ตัง้ เพิม่ ในระหว่างงวด
1,240,838.81
7,158,357.23
1,240,838.81
7,158,357.23
54,874,233.46 53,633,394.65 32,274,593.69 31,033,754.88
ยอดคงเหลือปลายงวด
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9.

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้วย.หน่วย : บาท

วัตถุดบิ
วัตถุดบิ ระหว่างทาง
งานระหว่างทํา
วัสดุสน้ิ เปลือง
อะไหล่
สินค้าสําเร็จรูป
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
10.

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
89,822,691.14 68,924,027.80
1,997,473.37 29,769,885.50
3,082,629.56
7,621,738.77
5,620,750.74
9,386,794.42
2,576,081.87
6,057,166.82
7,748,649.02
5,668,056.82
110,848,275.70 127,427,670.11
(8,255,204.61) (8,121,437.38)
102,593,071.09 119,306,232.73

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
70,487,557.37 47,158,349.21
1,997,473.37 29,769,885.50
2,889,305.63
4,066,553.48
1,554,328.75
1,577,658.97
214,130.66
205,328.66
4,658,775.68
5,231,844.88
81,801,571.46 88,009,620.70
(791,747.80)
(657,980.57)
81,009,823.66 87,351,640.13

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
165,424,022.49
95,348,553.99
34,090,791.12
36,843,947.28
3,887,257.21
6,020,497.45
2,076,587.62
2,498,496.84
205,478,658.44 140,711,495.56

ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินมัดจําและเงินประกัน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม
11.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
84,400.00
10,000.00
110,980.17
162,761.83
195,380.17
172,761.83

เงิ นฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ ประกัน
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน ประกอบด้วย.-

ประเภทเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา 3 - 6 เดือน
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวม

เพือ่ คํ้าประกัน
วงเงินสินเชือ่ ของบริษทั ย่อยทางอ้อม
หนังสือคํ้าประกันของบริษทั ร่วมทางอ้อม
หนังสือคํ้าประกันของบริษทั ย่อยทางอ้อม

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี )
0.01 - 1.1
0.8 - 1
0.9

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
104,112,796.37 28,852,871.69
88,799,014.02 88,500,974.64
726,000.00
726,000.00
193,637,810.39 118,079,846.33
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12.

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ประกอบด้วย.หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561
ทุนชําระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61 30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊
จํากัด (มหาชน)
บริษทั ดับบลิวพีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด

1,200.00

1,200.00

75.00

75.00

1,049.96

1,049.96

-

-

500.00

500.00

84.50

84.50

407.50
1,457.46

407.50
1,457.46

-

-

รวม

13.

เงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน
30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61

เงินปั นผลรับสําหรับงวด
หกเดือน สิน้ สุดวันที่
30 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 61

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ประกอบด้วย.ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561
ทุนชําระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
30 มิ.ย. 62

ถือโดยบริษทั ย่อยทางตรงและบริษทั ร่วมทางอ้อม
บริษทั พีพที ซี ี จํากัด
1,484.00
ถือโดยบริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จํากัด
1,990.00
ถือโดยบริษทั ย่อยทางอ้อมและบริษทั ร่วมทางอ้อม
บริษทั เอสเอสยูท ี จํากัด
2,919.00
รวม

14.

31 ธ.ค. 61

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

1,484.00

49.50

49.50

1,990.00

50.00

2,919.00

40.00

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไรสําหรับงวด
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
หกเดือน สิน้ สุดวันที่
30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

30 มิ.ย. 62

30 มิ.ย. 61

604.05

571.57

32.48

35.18

50.00

2,000.76

1,902.70

98.06

66.01

40.00

1,193.67
3,798.48

1,127.74
3,602.01

65.93
196.47

31.31
132.50

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
รายการเปลีย่ นแปลงของบัญชีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
สรุปได้ดงั นี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
(จัดประเภทใหม่)
เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
4,573,018,199.22
249,748,300.32
ซือ้ เพิม่ ระหว่างงวดทีร่ าคาทุน
3,204,327,506.73
6,160,079.43
ประมาณการต้นทุนการรือ้ ถอน
2,300,000.00
ต้นทุนการกูย้ มื ระหว่างงวด
14,832,184.44
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวดทีม่ ลู ค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันทีข่ ายและตัดจําหน่าย
(23,880,407.43)
(10,950.89)
ค่าเสือ่ มราคาสําหรับงวด
(120,158,679.72)
(12,211,495.17)
โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าระหว่างงวด
135,268.47
135,268.47
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
243,821,202.16
7,650,574,071.71
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15.

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
รายการเปลีย่ นแปลงของบัญชีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สรุปได้ดงั นี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
634,648,536.64)
(11,466,110.68)
623,182,425.96)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
16.

สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี

16.1

สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้.หน่วย : บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ
16.2

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
16,502,925.26) 14,088,263.37)
(57,560,824.29) (57,946,568.43)
(41,057,899.03) (43,858,305.06)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
7,569,281.69
6,176,329.84
7,569,281.69
6,176,329.84

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างงวด มีดงั นี้.-

ณ วันที่
1 ม.ค. 62
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนระยะยาว
ประมาณการหนี้สนิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้
สําหรับงวดใน
กําไรขาดทุน
กําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
30 มิ.ย. 62

4,520,000.00
1,624,596.11
8,171.00
7,935,496.26
14,088,263.37

26,444.81)
(8,092.00)
2,466,877.05)
2,485,229.86)

(70,567.97)
(70,567.97)

4,520,000.00)
1,651,040.92)
79.00)
10,331,805.34)
16,502,925.26)

(57,946,568.43)
(43,858,305.06)

385,744.14)
2,870,974.00)

(70,567.97)

(57,560,824.29)
(41,057,899.03)
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16.

สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

16.2

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างงวด มีดงั นี้.- (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้
สําหรับงวดใน
กําไรขาดทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิ.ย. 62
กําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
1 ม.ค. 62
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ
131,596.11
26,753.45)
158,349.56
เงินลงทุนระยะยาว
8,171.00
(8,092.00)
79.00
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
210,630.13
(21,613.60)
189,016.53
5,825,932.60 1,633,833.20) (237,929.20)
7,221,836.60
ประมาณการหนี้สนิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
7,569,281.69
6,176,329.84 1,630,881.05) (237,929.20)
รวม

16.3

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับงวด สรุปได้ดงั นี้.-

16.3.1 ภาษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
หน่วย : บาท
สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าใช้จา่ ย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับผลแตกต่างชัวคราว
่
รับรูเ้ มือ่ เริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

4,566,242.25)

2,638,436.23)

3,265,068.51)

2,622,481.17)

(3,495,271.93)
1,070,970.32

(201,659.24)
2,436,776.99)

(1,470,291.37)
1,794,777.14)

(160,315.81)
2,462,165.36)

หน่วย : บาท
สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าใช้จา่ ย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับผลแตกต่างชัวคราว
่
รับรูเ้ มือ่ เริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

7,541,219.98)

8,168,827.03)

6,626,884.10)

8,028,692.97)

(2,870,974.00)
4,670,245.98)

(418,641.16)
7,750,185.87)

(1,630,881.05)
4,996,003.05)

(333,869.11)
7,694,823.86)
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16.

สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

16.3

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับงวด สรุปได้ดงั นี้.- (ต่อ)

16.3.2 ภาษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หน่วย : บาท
สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
จํานวนเงิน
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
จํานวนเงิน
ก่อนภาษี
ทางภาษี
สุทธิจากภาษี
งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ :
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

828,391.53

87,949.27)

916,340.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ :
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

1,189,646.01

(237,929.20)

951,716.81

หน่วย : บาท
สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
จํานวนเงิน
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
จํานวนเงิน
ก่อนภาษี
ทางภาษี
สุทธิจากภาษี

17.

งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ :
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

352,839.83

(70,567.97)

282,271.86

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ :
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

1,189,646.01

(237,929.20)

951,716.81

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย.หน่วย : บาท

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า
เงินมัดจําและเงินประกัน
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่นื
รวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
109,332,794.96 78,092,092.83
57,102,843.87 64,312,763.27
11,048,296.51 11,406,580.65
4,946,176.85
2,748,391.85
(2,600,000.00) (2,600,000.00)
179,830,112.19 153,959,828.60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
13,505,676.23 13,484,980.45
50,556.07
50,556.07
4,696,740.40 2,748,391.85
(2,600,000.00) (2,600,000.00)
15,652,972.70 13,683,928.37
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18.

เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย.หน่วย : บาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้ทรัสต์รซี ที อื่น
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
28,169,178.10
352,658.37 23,311,718.44
102,915.94
102,830,746.35 80,637,869.75 82,247,373.87 56,056,327.65
349,097,325.08 240,056,949.18 150,000,000.00
480,097,249.53 321,047,477.30 255,559,092.31 56,159,243.59

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน ประกอบด้วย.1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.25 - 7.12 ต่อปี และ 7.12 ต่อปี ตามลําดับ
2. เจ้าหนี้ทรัสต์รซี ที อื่น อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.25 - 5.65 ต่อปี และ 2.5 - 4.73 ต่อปี ตามลําดับ
3. ตั ๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.4854 - 5.8125 ต่อปี และ 3.2 - 5.8125 ต่อปี ตามลําดับ
19.

ตั ๋วแลกเงิ นขายลด
บริษทั ฯ ได้ออกตั ๋วแลกเงินขายลด (Bill of Exchange : B/E) ให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีต ั ๋วแลกเงินขายลด จํานวน 8 ฉบับ มูลค่าทีต่ ราไว้ 360 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
4.2 - 5.4 ต่อปี ครบกําหนดชําระในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2562

20.

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - บริษทั ย่อย
- บริษทั อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อ่นื - บริษทั ย่อย
- บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- บริษทั อื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รายได้รบั ล่วงหน้า
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย - บริษทั ย่อย
- บริษทั อื่น
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

40,046,396.68
40,046,396.68

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 62
31 ธ.ค. 61

240,309.16
193,388.96
68,089,021.74 10,237,307.27 16,751,332.07
68,089,021.74 10,477,616.43 16,944,721.03

- 3,488,200.00
20,000.00
20,000.00
268,882,906.31 141,016,679.36 4,551,564.00 6,924,549.92
173,613,528.22 12,206,223.02 4,062,918.98 3,247,523.04
87,799.25
41,320.00
44,700.00
31,320.00
931,795.76
29,965,443.30 26,506,434.09 3,266,330.53 2,112,371.48
472,549,677.08 179,790,656.47 16,345,509.27 12,335,764.44
512,596,073.76 247,879,678.21 26,823,125.70 29,280,485.47
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21.

เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น - สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
มีดงั นี้.-

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
บวก กูเ้ พิม่ ระหว่างงวด
หัก กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
หัก จ่ายคืนระหว่างงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
หัก ส่วนทีค่ รบกําหนดชําระในหนึ่งปี
สุทธิ
22.

หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
2,835,339,349.93 433,148,000.00
1,925,759,001.57
(39,529,170.62)
(171,934,093.08) (39,600,000.00)
4,549,635,087.80 393,548,000.00
(336,781,354.26) (73,200,000.00)
4,212,853,733.54 320,348,000.00

ประมาณการหนี้ สินสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน - สุทธิ
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สนิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย.-

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวด
บวก ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ทีร่ บั รูใ้ นระหว่างงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
หัก ส่วนทีค่ รบกําหนดชําระในหนึ่งปี
สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
40,065,593.00
29,129,663.00
12,112,628.31
8,933,099.00
3,498,843.66
2,722,245.01
673,710.34
463,506.00
(3,949,684.00)
(3,949,684.00)
(352,839.83)
52,048,251.48
(3,261,880.73)
48,786,370.75

(1,189,646.01)
36,109,183.00
(2,219,968.00)
33,889,215.00

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสําหรับ
ลูกจ้างซึง่ ทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขน้ึ ไป ให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีประมาณการหนี้สนิ สําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ ขึน้ 12.11 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และเพิม่ ขึน้ 8.93 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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22.

ประมาณการหนี้ สินสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน - สุทธิ (ต่อ)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตเป็ นค่าใช้จา่ ย
ทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดปั จจุบนั แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้.หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
8,656,677.35
6,355,431.00
647,365.70
583,572.00
2,808,585.26
1,994,096.00
8,933,099.00
12,112,628.31

ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม
23.

ทุนเรือนหุ้น
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนจํานวน
18,961,776 หุน้ ทีเ่ หลือจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ โดยจัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right offering : RO) จํานวน 18,961,776 หุน้ โดยลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,045,038,462 หุน้
เป็ น 1,026,076,686 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท และบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมือ่ วันที่ 7
พฤษภาคม 2562

24.

เงิ นปันผลจ่าย
เงินปั นผลทีป่ ระกาศจ่ายในระหว่างงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้.-

เงินปั นผล

อนุ มตั โิ ดย

ปี 2562
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562
เงินปั นผลระหว่างกาลจากผล
การดําเนินงาน ตัง้ แต่เดือน
เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2562
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2561
ปี 2561
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
เงินปั นผลระหว่างกาลจากผล
การดําเนินงาน ตัง้ แต่เดือน
เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560

เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้ )

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

วันทีจ่ า่ ย
เงินปั นผล

0.10

92.16 23 พ.ค. 2562

0.08

66.88 23 พ.ค. 2561
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25.

กําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐานสําหรับงวด คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยบุคคลภายนอกทีอ่ อกในระหว่างงวด
โดยแสดงการคํานวณดังนี้.สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(ขัน้ พืน้ ฐาน) (บาท)
125,010,553.16 8,619,456.89 5,808,668.34 9,847,547.31
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว (หุน้ )
921,572,840
836,030,770
921,572,840 836,030,770
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่อหุน้ )
0.14
0.01
0.01
0.01
สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(ขัน้ พืน้ ฐาน) (บาท)
171,793,558.81 158,104,668.60 19,619,050.31 30,776,510.57
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว (หุน้ )
921,572,840
836,030,770
921,572,840 836,030,770
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่อหุน้ )
0.19
0.19
0.02
0.04

26.

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดําเนิ นงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีน่ ํ าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีผ่ มู้ อี ํานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดําเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วน
งานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทัง้ นี้ ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษทั คือ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนํ าเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานเป็ นรูปแบบหลักในการรายงาน
ส่วนงานดําเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในทีไ่ ด้รายงานต่อ
ผูม้ อี าํ นาจการตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุม่ บริษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน
สินทรัพย์ รายได้จากส่วนงานเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือทีส่ ามารถปั นส่วนให้กบั ส่วนงานได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ส่วนงานธุรกิจ :
ส่วนงาน 1 : รับจ้างพิมพ์
ส่วนงาน 2 : ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ส่วนงาน 3 : เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น
ส่วนงาน 4 : ให้บริการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ส่วนงานภูมศิ าสตร์ :
ในการนําเสนอการจําแนกส่วนงานภูมศิ าสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมศิ าสตร์โดยกําหนดจากสถานทีต่ งั ้
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
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26.

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดําเนิ นงาน (ต่อ)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีสว่ นงานทีส่ าํ คัญ ดังนี้.ส่วนงาน
ขอบเขตการดําเนินงานหลัก
ประเทศไทย
รับจ้างพิมพ์ ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า และเข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น
ประเทศญีป่ ่ นุ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น
ประเทศเวียดนาม ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์

26.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี้.-

รายได้
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อน่ื ๆ
รายได้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผลรับ
อื่นๆ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
กําไรของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

ส่วนงาน 1
175,976

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ตัดรายการ
ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
163,278
19,667
(4,868)

รวม
354,053

44,076

151,416

-

6,399

203

202,094

26,425
4,832
(14,468)
(27,391)
(30,585)
(604)
2,285

58,224
5,954
188
(52,122)
(18,744)
(27,357)
(747)
116,812

15,357
3,000
17,198
(142)
(26,462)
(67,688)
133
(58,604)

1,161
1,452
(2,454)
(2,990)
(1,901)
(30)
1,637

(48,362)
(3,000)
(8,738)
122,744
(900)
1,314
45,591
177
109,029

58,224
535
14,932
122,744
(70,086)
(74,273)
(81,940)
(1,071)
171,159
(46,148)
125,011
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดําเนิ นงาน (ต่อ)

26.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี้.- (ต่อ)

รายได้
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อน่ื ๆ
รายได้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผลรับ
อื่นๆ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
ขาดทุนของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

รายได้
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อน่ื ๆ
รายได้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผลรับ
อื่นๆ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
กําไรของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

ส่วนงาน 1
110,348
31,944
19,007
(2,172)
(6,703)
(13,658)
(16,109)
(2,462)
9,847

ส่วนงาน 1
347,727
82,786
47,998
12,222
(29,464)
(41,777)
(51,333)
(4,352)
16,080

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ตัดรายการ
ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
75,088
11,852
(3,164)
63,981
1,371
2,584
55,162
263
22,374
2,428
(31,280)
(10,306)
(17,384)
3
85,242

9,920
42,924
21,563
(83)
(19,215)
(53,261)
47
1,895

225
(17)
(1,467)
(449)
(25)
(362)

(28,856)
(65,298)
2,480
(27,606)
(2,491)
1,754
28,846
(88,586)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ตัดรายการ
ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
247,607
32,144
(23,044)
220,610
9,083
2,407
110,825
12,298
11,299
258
(95,316
(27,771)
(52,667)
(827)
178,709

28,329
43,335
22,036
(282)
(57,784)
(131,241)
151
(95,456)

2,927
1,452
(2,465)
(3,651)
(4,520)
(45)
2,781

(90,636)
(54,634)
(13,508)
196,469
(4,098)
4,324
87,900
403
128,627

รวม
194,124
99,880
55,162
559
24,299
(27,606)
(40,574)
(42,892)
(58,357)
(2,437)
8,036
583
8,619

รวม
604,434
314,886
110,825
916
22,460
196,469
(131,625)
(126,659)
(151,861)
(4,670)
230,741
(58,947)
171,794
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดําเนิ นงาน (ต่อ)

26.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี้.- (ต่อ)

ส่วนงาน 1
สินทรัพย์ของส่วนงาน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนส่วนทีป่ ั นส่วนได้
สินทรัพย์อ่นื

689,144

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ตัดรายการ
ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน

7,323,397

31,920

149

229,147

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายได้
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อน่ื ๆ
รายได้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ รับ
อื่นๆ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
กําไรของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
สินทรัพย์ของส่วนงาน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนส่วนทีป่ ั นส่วนได้
สินทรัพย์อ่นื
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ส่วนงาน 1
231,116

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ตัดรายการ
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ระหว่างกัน
134,246
26,382
(6,322)

รวม

8,273,757
5,194,398
13,468,155

รวม
385,422

70,569

111,445

-

6,363

4,768

193,145

36,399
1,648
(13,296)
(25,523)
(31,326)
(7,695)
30,776

105,789
465
28,427
(62,453)
(17,622)
(34,938)
5
131,118

23,804
80,007
(165)
(36,094)
(107,912)
68
(37,292)

545
1,048
(35)
(2,618)
(497)
(128)
4,678

(60,170)
(61,630)
132,496
(4,581)
4,375
60,177
75,436

105,789
1,043
52,500
132,496
(80,530)
(77,482)
(114,496)
(7,750)
204,716
(46,612)
158,104

269,371

3,793,894

32,196

147

153,790

4,249,398
4,622,768
8,872,166
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26.2

สินทรัพย์ รายได้ และผลการดําเนินงานจากส่วนงานภูมศิ าสตร์
รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางภูมศิ าสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ประเทศไทย
301,468,184.25
235,279,669.43
563,602,097.00
478,113,629.14
ประเทศญีป่ ่ นุ
96,667,499.35
38,865,110.65
145,423,886.44
66,640,930.67
ประเทศเวียดนาม
29,608,257.58
29,608,257.58
รวม
274,144,780.08
738,634,241.02
544,754,559.81
427,743,941.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมศิ าสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีดงั นี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
ประเทศไทย
6,340,684,274.48
6,100,811,922.30
ประเทศญีป่ ่ นุ
3,199,524,997.22
2,896,902,653.68
ประเทศเวียดนาม
2,908,236,854.04
86,473,866.15
รวม
9,084,188,442.13
12,448,446,125.74
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายการกับ
ลูกค้าภายนอกจํานวน 3 ราย ทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของรายได้รวม ดังนี้.หน่วย : ล้านบาท
สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ส่วนงานรับจ้างพิมพ์
37.52
49.16
37.52
49.16
ส่วนงานผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
188.19
150.94
รวม
255.71
200.10
37.52
49.16

ส่วนงานรับจ้างพิมพ์
ส่วนงานผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
รวม

หน่วย : ล้านบาท
สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
68.73
86.27
68.73
86.27
321.76
233.01
390.49
319.28
68.73
86.27
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27.

ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึน้

27.1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ป่ ุนและบริษทั
ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
สัญญาในอนาคต ดังนี้.-

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ ่ นุ (หน่วย : ล้านเยน)
ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม (หน่วย : ล้านดงเวียดนาม)
ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม (หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61
1,000.38
1,506.43
92,426.40
72.51

27.2

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายตามสัญญานําเข้าเครือ่ งจักรจากต่างประเทศ จํานวนเงิน
25,133.50 ดอลลาร์สหรัฐ

27.3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายตามสัญญาซือ้ เครือ่ งจักรในประเทศ จํานวนเงิน 7.03
ล้านบาท และนําเข้าเครือ่ งจักรจากต่างประเทศ จํานวนเงิน 2.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

27.4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายตามสัญญาก่อสร้างส่วนปรับปรุงอาคาร จํานวนเงิน
11.77 ล้านบาท

27.5

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ย่อยทางอ้อม 2 แห่งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายลงทุน
ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามสัญญาในอนาคตเป็ นจํานวน 5.21 ล้านบาท และ 10.89 ล้านบาท ตามลําดับ

27.6

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั บริษทั แห่งหนึ่งตามสัญญาสนับสนุ นโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพืน้ ดินเป็ นจํานวน
72.60 ล้านบาท และ 75.90 ล้านบาท ตามลําดับ

27.7

บริษทั ย่อยทางอ้อม 4 แห่งในประเทศไทยได้ทาํ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ในโครงการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกาํ ลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ สัญญา 3 ฉบับมีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญา
โดยอัตโนมัตคิ รัง้ ละ 5 ปี จนกว่าจะบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาและอีกหนึ่งฉบับมีระยะเวลา 25 ปี

27.8

บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) ในโครงการ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จํานวน 8 แห่ง โดยมีกําลังการผลิตรวม
1,509.20 กิโลวัตต์ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี

27.9

บริษทั ย่อยทางอ้อม 2 แห่งในประเทศญีป่ ่ ุนได้ทาํ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับ Kansai Electric Power Co., Inc. ในโครงการ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกาํ ลังการผลิตรวม 19.51 เมกะวัตต์ สัญญา 2 ฉบับมีระยะเวลา 20 ปี

27.10 บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามได้ทาํ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับ Electricity of Vietnam ในโครงการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกาํ ลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต์ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี
27.11 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ป่ ุนได้ทําสัญญาว่าจ้างงานการบริหารจัดการสําหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกาํ ลังการผลิตรวม 12,009.80 กิโลวัตต์ สัญญากําหนดให้บริษทั ย่อยทางอ้อมจะต้องจ่ายชําระ
ค่าตอบแทนปี ละ 10 ล้านเยน เป็ นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันเริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์จาํ หน่ ายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว และต่อสัญญาโดยอัตโนมัตคิ รัง้ ละ 1 ปี จนกว่าจะบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญา
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ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึน้ (ต่อ)

27.12 บริษทั ย่อยทางอ้อม ได้ทาํ สัญญาเช่าและสัญญาบริการต่างๆ หลายฉบับ โดยมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการในอนาคต ดังนี้.งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61
30 มิ.ย. 62
1,666,700.00
2,320,700.00
144,000.00
144,000.00

สัญญาเช่า (หน่วย : บาท)
สัญญาประกันเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้ า (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ)

27.13 บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยทางอ้อมมีหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อยูก่ บั ธนาคารหลายแห่ง ดังนี้.หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61 30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61
เลตเตอร์ออฟเครดิต
บริษทั
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
รวม
หนังสือคํ้าประกันต่างๆ
บริษทั
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
รวม

4.38
63.63
3.44
71.45

36.16
9.07
45.23

4.38
4.38

36.16
36.16

66.32
2.79
88.80
157.91

81.54
98.80
180.34

66.32
66.32

81.54
81.54

27.14 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีภาระผูกพันจากการเข้าประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 5.3
28.

ข้อมูลสําคัญอื่น
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม : Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company “PKS”
โครงการ Xuan Tho กําลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต์
PKS เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม จํานวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ
XT1 และ XT2 ขนาดกําลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต์ โดยสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ามีระยะเวลาซือ้ ขายไฟฟ้ าให้กบั
Electricity of Vietnam (“EVN”) เป็ นเวลา 20 ปี ในอัตรารับซือ้ ไฟฟ้ า Feed in Tariff หรือ FIT ซึง่ โครงการดังกล่าว
ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้เริม่ จําหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ EVN ทัง้ 2 โครงการแล้วเมือ่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และ
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตามลําดับ
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29.

การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คือ การดํารงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและการดํารงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในงบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเป็ น 2.73 : 1 และ
2.23 : 1 ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ น 1.41 : 1 และ 1.12 : 1 ตามลําดับ

30.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2562 เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (“WPS”) เพิม่ เติมจากผูถ้ อื หุน้ เดิมอีกจํานวน 7,499,998 หุน้ ในราคา
หุน้ ละ 9.645 บาท เป็ นจํานวนเงิน 72.34 ล้านบาท ภายหลังการซือ้ หุน้ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวเพิม่ จากเดิม
ในสัดส่วนร้อยละ 84.50 เป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.49 ของทุนจดทะเบียน ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้จา่ ยชําระค่าหุน้ แล้วทัง้ จํานวน
เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2562 เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าซือ้ หุน้ สามัญ
ของ WPS เพิม่ เติมจากผูถ้ อื หุน้ เดิมอีกจํานวน 250,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 9.645 บาท เป็ นจํานวนเงิน 2.41 ล้านบาท
ภายหลังการซือ้ หุน้ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวเพิม่ จากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 99.49 เป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทั ฯ จะจ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม 2562

31.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิ น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้มกี ารจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี
ในงวดปั จจุบนั ซึง่ ไม่มผี ลกระทบต่อกําไรสุทธิหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ การจัดประเภทรายการใหม่ มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
การจัดประเภท
รายการใหม่

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

งบแสดงฐานะการเงิน
งานระหว่างก่อสร้าง - สัญญาเช่าการเงิน
- (107,315,909.64)
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
4,573,018,199.22 107,315,909.64)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
6,471,406.03
3,338,540.66)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
36,672,667.01 (3,338,540.66)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
9,498,682.69
3,338,540.66)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
68,485,763.75 (3,338,540.66)

ตามทีเ่ คยรายงานไว้
107,315,909.64
4,465,702,289.58
3,132,865.37
40,011,207.67
6,160,142.03
71,824,304.41
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31.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิ น (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภท
รายการใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
6,412,340.43
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
9,785,591.41
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
9,380,551.49
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
16,478,586.92

32.

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

ตามทีเ่ คยรายงานไว้

3,338,540.66)
(3,338,540.66)

3,073,799.77
13,124,132.07

3,338,540.66)
(3,338,540.66)

6,042,010.83
19,817,127.58

การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2562
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