




31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)  (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)  (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 895,167,009.85      440,247,045.75      5,855,650.60          9,299,972.65           

เงนิลงทนุชัว่คราว 6 592,600,550.45      1,991,122,943.55   473,543,653.77       584,785,800.57        

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 5.2 และ 7 400,801,933.84      366,761,419.24      260,811,905.24       175,191,802.34        

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

- ส่วนทีจ่ะครบก าหนดในหนึ่งปี 5.2 37,000,000.00        37,000,000.00       -                       -                        

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - ส่วนทีจ่ะครบก าหนดในหนึ่งปี 2,239,639.91         2,317,449.28         2,228,733.73          2,300,063.72           

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 60,778,152.29        60,505,528.38       59,257,378.63         59,898,314.40          

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 355,720,614.55      386,909,818.44      1,033,681.21          494,558.36              

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,344,307,900.89    3,284,864,204.64   802,731,003.18       831,970,512.04        

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากตดิภาระค ้าประกนั 25,381,000.00        25,381,000.00       -                       -                        

เงนิลงทนุระยะยาว - สุทธิ 372,285.00            371,600.00           372,285.00             371,600.00              

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 8 -                      -                      1,049,960,920.00     1,049,960,920.00      
เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 467,324,995.20      451,274,954.20      -                       -                        
ค่าความนยิม 261,894,002.45      261,894,002.45      -                       -                        

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 2,464,315.13         2,636,266.67         2,464,315.13          2,636,266.67           

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 9 2,782,370,529.29    2,668,833,193.81   258,744,919.51       263,768,675.95        

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 10 658,105,116.32      477,522,760.69      -                       -                        

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 11 5,690,686.96         4,837,027.14         5,296,071.27          4,607,303.69           

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 104,815,638.53      28,087,128.69       13,400,057.90         11,351,154.21          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,308,418,568.88    3,920,837,933.65   1,330,238,568.81     1,332,695,920.52      

รวมสินทรพัย์ 6,652,726,469.77    7,205,702,138.29   2,132,969,571.99     2,164,666,432.56      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ หน้า 1 จาก 26

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สินทรพัย์



31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)  (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)  (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 91,292,570.70        119,496,017.43      66,748,229.34         54,501,293.43          

ตัว๋แลกเงนิขายลด 12 400,000,000.00      490,000,000.00      400,000,000.00       490,000,000.00        

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 5.2 184,322,809.97      148,550,562.35      29,485,999.31         23,927,547.38          

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                      14,865,112.65       -                       -                        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอืน่ 29,771,897.06        14,906,784.41       -                       -                        

ส่วนของหนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 839,700,997.04      836,916,419.70      34,083,678.00         34,377,348.00          

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 4,127,957.38         91,544.00             6,087,654.95          -                        

เงนิปนัผลคา้งจ่าย 2,217,073.51         2,219,772.22         2,168,168.21          2,170,866.92           

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 23,681,586.00        19,191,486.23       16,928,973.71         9,922,752.95           

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,575,114,891.66    1,646,237,698.99   555,502,703.52       614,899,808.68        

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 13 599,831,898.46      632,495,893.22      7,500,000.00          2,250,000.00           

หุน้กู้ 2,418,700,000.00    2,418,700,000.00   -                       -                        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 14 26,345,562.00        25,302,683.00       24,097,427.00         23,242,134.00          

ค่าเผือ่หนี้สนิจากภาระค ้าประกนั 46,213,539.72        46,213,539.72       46,213,539.72         46,213,539.72          

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 3,091,091,000.18    3,122,712,115.94   77,810,966.72         71,705,673.72          

รวมหน้ีสิน 4,666,205,891.84    4,768,949,814.93   633,313,670.24       686,605,482.40        

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรอืนหุน้

  ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 861,283,589 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 861,283,589.00      861,283,589.00      861,283,589.00       861,283,589.00        

  ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 765,585,412 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 765,585,412.00      765,585,412.00      765,585,412.00       765,585,412.00        

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 370,999,870.41      370,999,870.41      370,999,870.41       370,999,870.41        

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 76,558,541.00        76,558,541.00       76,558,541.00         76,558,541.00          

ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร 312,585,467.69      242,817,783.83      286,512,078.34       264,917,126.75        

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 175,546,479.03      440,257,329.98      -                       -                        

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่ 1,701,275,770.13    1,896,218,937.22   1,499,655,901.75     1,478,060,950.16      

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 285,244,807.80      540,533,386.14      -                       -                        

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,986,520,577.93    2,436,752,323.36   1,499,655,901.75     1,478,060,950.16      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 6,652,726,469.77    7,205,702,138.29   2,132,969,571.99     2,164,666,432.56      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ หน้า 2 จาก 26

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5.1 193,623,603.99    176,620,492.19     144,781,739.14    148,727,657.30     

รายไดอ้ืน่

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 55,485,584.00      56,952,960.00       -                    -                     

อืน่ๆ 5.1 15,803,811.80      22,618,851.17       5,174,158.31       5,835,082.71        

รวมรำยได้ 264,912,999.79    256,192,303.36     149,955,897.45    154,562,740.01     

ค่ำใช้จำ่ย

ตน้ทุนขายและบรกิาร 143,299,855.19    129,751,215.23     107,776,282.76    110,196,578.30     

คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,222,443.29        1,816,734.88        2,222,443.29       1,816,734.88        

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 26,015,649.93      24,990,539.75       9,140,429.29       9,810,986.71        

รวมค่ำใช้จำ่ย 171,537,948.41    156,558,489.86     119,139,155.34    121,824,299.89     

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ 93,375,051.38      99,633,813.50       30,816,742.11      32,738,440.12      
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13,151,131.90      -                     -                    -                     
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 106,526,183.28    99,633,813.50       30,816,742.11      32,738,440.12      

ตน้ทุนทางการเงนิ (41,284,626.04)     (13,784,659.51)      (3,822,903.15)      (3,517,826.28)       

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 65,241,557.24      85,849,153.99       26,993,838.96      29,220,613.84      

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 11.3 (5,264,770.91)       (5,976,466.98)       (5,398,887.37)      (6,016,172.63)       
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 59,976,786.33      79,872,687.01       21,594,951.59      23,204,441.21      

ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (3,684,769.50)       (17,938,580.77)      -                    -                     

รวมขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สทุธิ (3,684,769.50)       (17,938,580.77)      -                    -                     

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 56,292,016.83      61,934,106.24       21,594,951.59      23,204,441.21      

กำรแบ่งก ำไร(ขำดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 69,767,683.86      82,204,550.80       21,594,951.59      23,204,441.21      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (9,790,897.53)       (2,331,863.79)       -                    -                     

ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 59,976,786.33      79,872,687.01       21,594,951.59      23,204,441.21      

กำรแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 66,082,914.36      64,265,970.03       21,594,951.59      23,204,441.21      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (9,790,897.53)       (2,331,863.79)       -                    -                     

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 56,292,016.83      61,934,106.24       21,594,951.59      23,204,441.21      

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท : หุ้น)

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 15 0.09 0.11 0.03 0.03 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ หน้า 3 จาก 26

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
(สอบทานแล้ว) 



บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2560

การแปลงค่า สว่นเกนิทนุ(ขาดทนุ)

จดัสรรแลว้ งบการเงนิ จากการเปลีย่นแปลง สว่นเกนิทนุ สว่นเกนิ(ต ่า)จาก รวม รวม

ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อก สว่นเกนิมลูค่า สว่นเกนิมลูค่า ส ารอง ในหน่วยงาน สดัสว่นการถอืหุน้ใน มลูค่าหุน้ การรวมธุรกจิภายใต้ องคป์ระกอบอื่น สว่นของผูถ้อืหุน้ สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มี รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซื้อคนื ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ บรษิทัยอ่ย ของบรษิทัยอ่ย การควบคุมเดยีวกนั ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัใหญ่ อ านาจควบคุม สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 736,140,807.00    364,982,731.51    6,017,138.90        73,614,080.00     243,926,043.79     (15,263,729.40)    (27,011,571.52)    -                  -                     (42,275,300.92)      1,382,405,500.28    (1,424,407.73)       1,380,981,092.55  

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทนุใหผู้ถ้อืหุน้ :

การออกหุน้ทนุของบรษิทัยอ่ย -                     -                     -                     -                    -                     -                    -                    379,500,000.00  -                     379,500,000.00     379,500,000.00      253,500,000.00    633,000,000.00     

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ -                     -                     -                     -                    -                     -                    -                    379,500,000.00  -                     379,500,000.00     379,500,000.00      253,500,000.00    633,000,000.00     
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด

ก าไร -                     -                     -                     -                    82,204,550.80      -                    -                    -                  -                     -                      82,204,550.80        (2,331,863.79)       79,872,687.01      
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่น -                     -                     -                     -                    -                     (17,938,580.77)    -                    -                  -                     (17,938,580.77)      (17,938,580.77)       -                     (17,938,580.77)     

รวมก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็ส าหรบังวด -                     -                     -                     -                    82,204,550.80      (17,938,580.77)    -                    -                  -                     (17,938,580.77)      64,265,970.03        (2,331,863.79)       61,934,106.24      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 736,140,807.00    364,982,731.51    6,017,138.90        73,614,080.00     326,130,594.59     (33,202,310.17)    (27,011,571.52)    379,500,000.00  -                     319,286,118.31     1,826,171,470.31    249,743,728.48    2,075,915,198.79  

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 765,585,412.00    364,982,731.51    6,017,138.90        76,558,541.00     242,817,783.83     17,268,901.50     (27,011,571.52)    450,000,000.00  -                     440,257,329.98     1,896,218,937.22    540,533,386.14    2,436,752,323.36  

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

การเปลีย่นแปลงในสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย :

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ยลดลง

    จากการลงทนุของบรษิทัยอ่ย -                     -                     -                     -                    -                     -                    -                    -                  -                     -                      -                      (245,497,680.81)   (245,497,680.81)    

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ -                     -                     -                     -                    -                     -                    -                    -                  -                     -                      -                      (245,497,680.81)   (245,497,680.81)    
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็ส าหรบังวด

ก าไร -                     -                     -                     -                    69,767,683.86      -                    -                    -                  -                     -                      69,767,683.86        (9,790,897.53)       59,976,786.33      
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่น -                     -                     -                     -                    -                     (3,684,769.50)      -                    -                  -                     (3,684,769.50)        (3,684,769.50)        -                     (3,684,769.50)       

รวมก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็ส าหรบังวด -                     -                     -                     -                    69,767,683.86      (3,684,769.50)      -                    -                  -                     (3,684,769.50)        66,082,914.36        (9,790,897.53)       56,292,016.83      

รายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของ

เงนิทนุทีไ่ดร้บัและการจดัสรรสว่นทนุ

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 8.2 -                     -                     -                     -                    -                     -                    -                    -                  (261,026,081.45)    (261,026,081.45)    (261,026,081.45)     -                     (261,026,081.45)    

รวมรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของ -                     -                     -                     -                    -                     -                    -                    -                  (261,026,081.45)    (261,026,081.45)    (261,026,081.45)     -                     (261,026,081.45)    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 765,585,412.00    364,982,731.51    6,017,138.90        76,558,541.00     312,585,467.69     13,584,132.00     (27,011,571.52)    450,000,000.00  (261,026,081.45)    175,546,479.03     1,701,275,770.13    285,244,807.80    1,986,520,577.93  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 4 จาก 26

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
(สอบทานแล้ว) 



ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิ สว่นเกนิ จดัสรรแลว้

ทีอ่อกและ มลูค่า มลูค่า ส ารอง รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคนื ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 736,140,807.00          364,982,731.51        6,017,138.90           73,614,080.00          252,951,005.45          1,433,705,762.86        

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                          -                        -                        -                        23,204,441.21            23,204,441.21            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 736,140,807.00          364,982,731.51        6,017,138.90           73,614,080.00          276,155,446.66          1,456,910,204.07        

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 765,585,412.00          364,982,731.51        6,017,138.90           76,558,541.00          264,917,126.75          1,478,060,950.16        
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                          -                        -                        -                        21,594,951.59            21,594,951.59            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 765,585,412.00          364,982,731.51        6,017,138.90           76,558,541.00          286,512,078.34          1,499,655,901.75        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 5 จาก 26

ก าไรสะสม

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
(สอบทานแล้ว) 



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 65,241,557.24          85,849,153.99         26,993,838.96        29,220,613.84         

รายการปรบัปรงุกระทบก าไรสทุธเิป็น

   เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนนิงาน

คา่เสือ่มราคา 9 34,504,989.75          22,613,250.29         6,434,665.36          6,770,310.49          

หนี้สงสยัจะสญู -                        858,691.91             -                      858,691.91             

คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 4,729,671.24           2,266,507.48           -                      -                       

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) 9 (59,820.83)              (475,366.61)            (59,820.83)             (475,366.61)            

ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นคา่ใชจ่้าย 9 533,424.66              -                        -                      -                       

ขาดทุน(ก าไร)จากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (10,501,741.18)         (168,100.04)            (3,770,573.95)         (168,100.04)            

ขาดทุน(ก าไร)จากการปรบัมลูคา่เงนิลงทุนระยะยาวทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 3,278,910.97           (81,659.07)              2,642,035.75          (81,659.04)             

ขาดทุน(ก าไร)จากการขายสนิทรพัยถ์าวร (979,998.00)             329,412.64             (979,998.00)           -                       

ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 2,353,698.14           (178,528.37)            (2,353,698.14)         (178,528.37)            

สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม (13,151,131.90)         -                        -                      -                       

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 14 (9,000,791.00)          1,434,608.00           861,623.00            1,210,222.00          

รายไดด้อกเบีย้ (389,375.67)             63,798.93               (95,135.76)             (1,988,357.31)         

คา่ใชจ่้ายดอกเบีย้ 41,284,626.04          13,784,659.52         3,822,903.15          3,517,826.28          

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 117,844,019.46        126,296,428.67       33,495,839.54        38,685,653.15         

สนิทรพัยด์ าเนนิงาน ลดลง(เพิม่ขึน้) :-

   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (34,128,400.19)         (69,585,796.92)        (80,509,376.61)       (68,778,026.74)        

   สนิคา้คงเหลอื (272,623.91)             (3,780,932.12)          640,935.77            (3,780,932.12)         

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 31,219,339.83          (163,854,711.88)       (539,122.85)           (155,247.16)            

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (74,441,852.00)         (140,090.84)            (46,195.25)             -                       

หนี้สนิด าเนนิงาน เพิม่ขึน้(ลดลง) :-

   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 23,704,015.53          83,774,510.08         5,550,796.65          1,819,541.22          

   หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 4,490,099.77           5,403,985.83           7,006,220.76          5,773,543.13          

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                        (946,000.00)            -                      (946,000.00)            

เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 68,414,598.49          (22,832,607.18)        (34,400,901.99)       (27,381,468.52)        

จ่ายภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล (4,368,675.18)          (2,656,975.48)          (2,002,708.44)         (2,420,642.73)         

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 64,045,923.31          (25,489,582.66)        (36,403,610.43)       (29,802,111.25)        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ หน้า 6 จาก 26

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
(สอบทานแล้ว) 



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (509,422,671.34)       -                        -                      (180,000,000.00)      

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย -                        -                        -                      (291,475,000.00)      

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย -                        -                        -                      521,693,391.12       

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน (478,000.00)             (488,500.00)            (478,000.00)           (488,500.00)            

รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกพ่นกังาน 727,760.91              648,427.25             721,281.53            642,444.45             

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 2,014,239,832.63      279,974,420.96       529,960,000.00      273,890,007.86       

เงนิจ่ายซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว (608,495,294.32)       (810,099,115.87)       (417,590,000.00)     (793,329,999.99)      

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 980,000.00              467,289.72             980,000.00            -                       

เงนิจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยถ์าวร 9 (148,515,931.06)       (194,718,940.31)       (1,351,090.09)         (196,701.82)            

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 (185,312,026.87)       (33,743,520.00) -                      -                       

เงนิปนัผลรบั -                        -                        -                      75,872,942.81         

ดอกเบีย้รบั 477,261.26              262,116.66             95,135.76              2,007,279.37          

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 564,200,931.21        (757,697,821.59)       112,337,327.20      (391,384,136.20)      

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (30,557,144.87)         (54,791,102.28)        14,600,634.05        (54,791,102.28)        

เงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิ 12 (90,000,000.00)         500,000,000.00       (90,000,000.00)       500,000,000.00       

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 16,306,960.00          -                        15,000,000.00        -                       

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (36,109,282.50)         (44,240,503.08)        (10,050,000.00)       (9,928,580.58)         

เงนิจ่ายช าระเจา้หนี้เชา่ซือ้ (33,424.92)              (100,275.00)            -                      -                       

เงนิปนัผลจ่าย (2,698.71)                (3,216.16) (2,698.71)              (3,216.16)

สว่นเกนิทุนจากสว่นล ้ามลูคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ย -                        379,500,000.00       -                      -                       

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (30,135.97)              253,500,000.00       -                      -                       

จ่ายดอกเบีย้ (29,216,393.95)         (20,042,188.55)        (8,925,974.16)         (9,672,194.97)         

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (169,642,120.92)       1,013,822,714.93     (79,378,038.82)       425,604,906.01       

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3,684,769.50)          (17,938,580.77)        -                      -                       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 454,919,964.10        212,696,729.91       (3,444,322.05)         4,418,658.56          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 440,247,045.75        38,934,342.50         9,299,972.65          6,883,442.49          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 895,167,009.85        251,631,072.41       5,855,650.60          11,302,101.05         

กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. จ านวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามาใช้

    เพื่อกจิกรรมด าเนนิงานในอนาคต 216.40                   318.81                   216.40                  318.81                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ หน้า 7 จาก 26

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2560

หน่วย : บาท

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
(สอบทานแล้ว) 



 

หน้า 8 จาก 26 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ 
วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ สอบทำนแล้ว) 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ย บรษิทั มหาชน จ ากดั เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2536 
ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหานคร บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอืและนิตยสาร และลงทุนในธุรกจิ 
ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทน 

บรษิทัย่อยประกอบธุรกจิหลกั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 2.2.1 
 

2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่าน
ทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้ จดัท าขึน้ในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง “การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชทีี่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชีพบญัชใีนพระบรม
ราชูปถมัภ์ และตามประกาศขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื่องที่
เกี่ยวกบัการบญัชี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด ในรูปแบบเช่นเดยีวกบังบการเงนิประจ าปี ส่วน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลจดัท าเป็นแบบย่อ 

งบการเงินระหว่างกาล ได้จดัท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ า ปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  
งบการเงนิระหว่างกาลนี้มไิด้รวมขอ้มูลทางการเงนิทัง้หมดตามขอ้ก าหนดส าหรบังบการเงนิประจ าปี แต่เน้นการให้
ขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลทีน่ าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลทีไ่ด้
รายงานไปแลว้ ดงันัน้ งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

งบการเงนิระหว่างกาล แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
และมกีารปดัเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงนิการเงนิระหว่างกาล ยกเวน้ทีร่ะบุเป็นอย่างอื่น 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงนิระหว่างกาลรวมนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และไดจ้ดัท าขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดยีวกบังบการเงนิรวมส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยมกีารเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งทีม่สีาระส าคญั ซึง่ไดม้รีายละเอยีดตามทีก่ล่าวไว ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 2.2.2 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน   (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาล (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดของบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 

 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 
บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     
บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และผลติไฟฟ้าดว้ย
พลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จ ากดั ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ ไทย 99.96 99.96 
บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 
ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 75.00 75.00 
บรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั* ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ ไทย 48.39 48.39 
บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม 
ไทย 99.99 50.00 

Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.) เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ญีปุ่น่ 50.00 50.00 

Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ 50.00 50.00 
 AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ 50.00 50.00 
Kyotemba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.)  พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ 50.00 50.00 
Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ 50.00 - 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นทำงอ้อมโดยบริษทัย่อย :     

บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 20.00 10.00 

*   บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ี จ ากดั มอี านาจในการควบคุมโดยมสีทิธใินการออกเสยีงรอ้ยละ 90.36 และสทิธใินการรบัเงนิปนัผลรอ้ยละ 99.99     
ของเงนิปนัผลทีจ่่าย 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน   (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาล (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทัในระหว่างงวดปจัจบุนั 

 บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “EP” 

2.2.2.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตัใิห ้EP เขา้ท าสญัญา
ซือ้ขายหุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 3,099,998 หุน้ โดยมมีลูค่าตามสญัญา 509.42 
ล้านบาท ภายหลังการซื้อหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น ในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.99 และสดัส่วนการถือหุ้น
ทางออ้มในบรษิัท เอสเอสยูท ีจ ากดั คดิเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว EP จ่ายช าระค่าหุ้น 
ครบทัง้จ านวนแลว้เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2560 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) “AEKK” 

2.2.2.2 เมื่อวนัที ่19 มกราคม 2560 AEKK ไดท้ าสญัญาซือ้หุน้ของ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) ใน
ประเทศญีปุ่น่ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน เป็นเงนิ 50,000 เยน จากผูถ้อืหุน้เดมิในราคาทุน ตามแผนการ
ลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ AEKK ไดช้ าระเงนิค่าหุน้แลว้เมื่อวนัที่ท าสญัญา  
ซือ้หุน้ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตาม
วธิรีาคาทุน 

 
3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ระหวำ่งงวด 

ในระหว่างงวดปจัจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบ
การเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 มาถอืปฏบิตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ดงักล่าว ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัผูใ้ชม้าตรฐาน   
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถือปฏบิตัินี้ ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิัทย่อย  อย่างไรกต็าม  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญัสามารถ
สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้ ก าหนดทางเลอืกเพิม่เตมิส าหรบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในการ
ร่วมคา้  และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  ในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยเลอืกบนัทกึตามวธิสี่วนไดเ้สยีได้ ตามทีอ่ธบิายไวใ้น
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า ทัง้นี้  กจิการต้องใช้
วธิกีารบนัทกึบญัชเีดยีวกนัส าหรบัเงนิลงทุนแต่ละประเภท และหากกจิการเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิสี่วน
ไดเ้สยีในงบการเงนิเฉพาะกจิการ  กจิการตอ้งปรบัปรุงรายการดงักล่าวโดยวธิปีรบัยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เน่ืองจากฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณาแลว้
ว่าจะเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิรีาคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการตามเดมิ 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชแีละวธิกีารค านวณเช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นงบการเงนิ ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 

5. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายส่วนหนึ่งของ
บรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ และ/หรอื 
การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้.- 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนันอกเหนือจากบริษัทย่อย ที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ      
ขอ้ 2.2.1 ประกอบดว้ย 

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 

ประเภทธุรกจิ ในประเทศ 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 
บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1 บรกิารดา้นการเงนิเพือ่เช่าซื้อ ไทย - - 
Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.) 2 Building service ญีปุ่น่ - - 
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.) 3 Building service ญีปุ่น่ - - 
บรษิทั พรีามดิ สือ่สาร จ ากดั 4 รบัจา้งพมิพส์ือ่สิง่พมิพแ์ละ

บรหิารงานขายโฆษณา 
ไทย - - 

บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5 ผลติและจ าหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิง่ตพีมิพ ์

ไทย - - 

 

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบักจิการและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นดงันี้.- 
1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมผีูบ้รหิารร่วมกนั 
2. เป็นผูถ้อืหุน้ร่วมในบรษิทัย่อย [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)] 
3. เป็นบรษิทัใหญ่ของ Shonan Build Service Co., Ltd. 
4. เป็นบรษิทัทีค่นใกลช้ดิของกรรมการบรหิาร เป็นกรรมการร่วม 
5. เป็นบรษิทัฯ ทีม่กีรรมการร่วมกนั 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- 

   

นโยบาย
การก าหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

บริษทัยอ่ย      
ดอกเบีย้รบั 4 - - - 1,890,940.02 
รายไดค้่าเช่า 3 - - 90,000.00 90,000.00 
รายไดอ้ื่นๆ 3 - - 457,097.64 - 
บริษทัยอ่ยทำงอ้อม      
รายไดค้่าเช่า 3 - - 63,000.00 63,000.00 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 30,732.00 - 30,732.00 - 
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5. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- (ต่อ) 

นโยบายการก าหนดราคา 
1. คดิราคาขายต ่ากว่าลกูคา้ประจ าทัว่ไปประมาณรอ้ยละ 1 ถงึ 5 
2. คดิราคาขายต ่ากว่ากลุ่มลกูคา้ประจ าชัน้ดปีระมาณรอ้ยละ 3 ถงึ 10 เนื่องจากไม่มคีวามเสีย่งในการเรยีกเกบ็หนี้จาก

ลกูหนี้ 
3. ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 
4. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (รอ้ยละ 3 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบีย้ประชมุ เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม กองทุน
ส ารองเลีย้งชพี สวสัดกิารอื่น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 6,145,825.28 5,574,699.16 3,420,873.00 2,994,555.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 296,339.00 276,004.00 158,952.00 117,443.00 
รวม 6,442,164.28 5,850,703.16 3,579,825.00 3,111,998.00 

 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้.-  

    หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 

ลูกหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,369,368.46 13,336,485.72 13,369,368.46 13,336,485.72 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 
สทุธ ิ 905,363.11 872,480.37 905,363.11 872,480.37 

ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - - 335,319.86 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 193,352.09 191,525.34 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,792,361.80 14,370,135.94 85,779.70 85,779.70 
รวม 1,792,361.80 14,370,135.94 279,131.79 612,624.90 

 

 



 

หน้า 13 จาก 26 

5. รำยกำรบญัชีระหว่ำงบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 

เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย                                   - - 617,792.94 1,074,890.58 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 
รวม - - 680,792.94 1,137,890.58 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
กรรมการ 673,626.68 686,350.00 619,500.00 686,350.00 

 

 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - ส่วนท่ีจะครบก ำหนดในหน่ึงปี 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สว่นทีจ่ะครบก าหนดในหนึ่งปี มรีายละเอยีดดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 ม.ีค. 60 

บรษิทัร่วมทางออ้ม 37,000,000.00 - - 37,000,000.00 
 

 เงนิให้กู้ยมืดงักล่าวขา้งต้นเป็นการให้กู้ยมืแก่บรษิัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้นเพื่ อซือ้ที่ดนิ โดยการท าสญัญากู้ยมื  
ครบก าหนดภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท าสญัญา (ครบก าหนดปี 2560) ไม่มหีลกัประกนั และไม่มกีารคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั 

 

5.3 อื่นๆ 
 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารค า้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหว่างกนัดงัต่อไปนี้.- 
  หน่วย : ลา้นบาท 
   31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 

บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ร่วมค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อย   155.00 155.00 
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ร่วมค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม   1,084.90 1,084.90 
บรษิทัย่อยค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางตรง   670.90 670.90 
บรษิทัย่อยค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม   414.00 414.00 
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6. เงินลงทุนชัว่ครำว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 
เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด 523,545,715.97 1,926,075,323.80 473,543,653.77 584,785,800.57 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจ า 69,054,834.48 65,047,619.75 - - 
        รวม 592,600,550.45 1,991,122,943.55 473,543,653.77 584,785,800.57 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด เป็นเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พื่อหาก าไรจากการ
เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนในเงนิฝากประจ ามรีะยะเวลาการฝาก 
3 ถงึ 12 เดอืน อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.25 - 2.00 และ รอ้ยละ 1.125 - 2.60 ต่อปี ตามล าดบั 

 

7. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 
ลกูหนี้การคา้     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,369,368.96 13,336,485.72 13,369,368.96 13,336,485.72 
บรษิทัอื่น 390,670,159.00 249,846,206.62 261,755,905.54 180,353,270.92 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (21,355,940.60) (21,355,940.60) (21,355,940.60) (21,355,940.60) 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 382,683,587.36 241,826,751.74 253,769,333.90 172,333,816.04 
ลกูหนี้อื่น     
บรษิทัย่อย - - - 335,319.86 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 193,352.09 191,525.34 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,792,361.80 14,370,135.94 85,779.70 85,779.70 
บรษิทัอื่น 16,325,984.68 110,564,531.56 6,763,439.55 2,245,361.40 
รวมลกูหนี้อื่น 18,118,346.48 124,934,667.50 7,042,571.34 2,857,986.30 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 400,801,933.84 366,761,419.24 260,811,905.24 175,191,802.34 
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7. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมยีอดคงเหลอืของลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้.- 
 

  
หน่วย : บาท 

  
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 

ลกูหนี้การคา้ทีอ่ยู่ในก าหนดช าระ 308,484,993.45 176,432,403.73 179,570,739.99 108,116,468.03 
ลกูหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระ     

 
ไม่เกนิกว่า 3 เดอืน 36,331,669.27 33,815,309.12 36,331,669.27 33,815,309.12 

   เกนิกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 30,658,124.01 23,116,956.46 30,658,124.01 23,116,956.46 
   เกนิกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 2,882,970.92 4,618,030.42 2,882,970.92 3,441,030.42 
   เกนิกว่า 12 เดอืน 25,681,770.31 25,199,992.61 25,681,770.31 25,199,992.61 
รวม 404,039,527.96 263,182,692.34 275,125,274.50 193,698,756.64 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (21,355,940.60) (21,355,940.60) (21,355,940.60) (21,355,940.60) 

สทุธ ิ 382,683,587.36 241,826,751.74 253,769,333.90 172,333,816.04 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 21,355,940.60 31,141,082.11 
บวก เพิม่ในระหว่างงวด/ปี - (9,785,141.51) 

รวม 21,355,940.60 21,355,940.60 

 
8. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

8.1 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย.- 
 

  
หน่วย : ลา้นบาท 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
     ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงนิลงทนุ เงนิปนัผลรบัส าหรบังวด 

 
ทนุช าระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทนุ (รอ้ยละ) ตามวธิรีาคาทนุ      สามเดอืน สิน้สดุวนัที ่

 
31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 31 ม.ีค. 59 

บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 12,000 12,000 75.00 75.00 1,049.96 1,049.96 - 63.00  
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8. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

8.2  เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้มในระหว่างงวด 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “EP” ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์ 
2560  และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ของ EP ครัง้ที ่ 1/2560  เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตัใิห ้ EP ซือ้หุน้
สามญัของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั เพิม่เตมิจากผู้ถอืหุน้เดมิจ านวน  3,099,998 หุ้น ในราคาหุน้ละ 164.33 บาท  เป็นเงนิ 
509.42 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผู้ถอืหุน้ทางอ้อมในบรษิทั    เอส
เอสยทู ีจ ากดั เพิม่อกีรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ EP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ 
เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2560 ดงันัน้ปจัจุบนั EP ถอืหุน้สามญัของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99% ของทุน
จดทะเบยีน และเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทุน  จดทะเบยีน 

 สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิทีร่บัมา ณ วนัซือ้หุน้ของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั ปรากฎดงันี้.- 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั 
  หน่วย : พนับาท 
  มลูค่ายุตธิรรม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  7,111 
ลกูหนี้อื่น  79 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้  37,000 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  8 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  457,069 
เงนิฝากประจ าธนาคารตดิภาระค ้าประกนั  25,426 
เจา้หนี้อื่น  (128) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  (29,772) 
สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิทีร่บัมาสทุธ ิ  496,793 
สว่นไดเ้สยีทีม่อี านาจควบคมุ ณ วนัทีซ่ือ้เงนิลงทุน (รอ้ยละ)  50 
มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิทีร่บัมา   248,397 
จ านวนเงนิทีจ่่ายซือ้บรษิทัย่อย  509,423 
สว่นเกนิจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั  261,026 

 

9. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ  

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 สรุปไดด้งันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2560 2,668,833,193.81 263,768,675.95 
ซือ้เพิม่ระหว่างงวดทีร่าคาทุน 55,952,456.32 1,140,970.09 
งานระหว่างก่อสรา้งระหว่างงวดทีร่าคาทุน 92,563,474.74 210,120.00 
ตดัจ าหน่ายระหว่างงวดทีม่ลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัทีต่ดัจ าหน่าย (533,424.66) - 
จ าหน่ายระหว่างงวดทีม่ลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัทีจ่ าหน่าย (2.00) (2.00) 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบังวด (34,504,989.75) (6,434,665.36) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรบังวด 59,820.83 59,820.83 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 2,782,370,529.29 258,744,919.51 
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10. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2560 สรุปไดด้งันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2560 477,522,760.69 - 
ซือ้เพิม่ระหว่างงวดทีร่าคาทุน 185,312,026.87 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวด (4,729,671.24) - 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 658,105,116.32 - 

 
11. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

11.1 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ย.- 
    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5,839,424.58 5,641,683.94 5,389,797.58 5,229,574.14 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (148,737.62) (804,656.80) (93,726.31) (622,270.45) 
สทุธ ิ 5,690,686.96 4,837,027.14 5,296,071.27 4,607,303.69 

11.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ณ วนัที ่
1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น
(รายจ่าย)รายได้
ส าหรบังวดใน

ก าไรหรอืขาดทุน 
ณ วนัที ่

31 ม.ีค. 60 

 
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น
(รายจ่าย)รายได้
ส าหรบังวดใน

ก าไรหรอืขาดทุน 
ณ วนัที ่

31 ม.ีค. 60 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    

  
   สนิคา้คงเหลอื 152,000.00 - 152,000.00 152,000.00 - 152,000.00 
   เงนิทุนระยะยาว 2,692.00 (137.00) 2,555.00 2,692.00 (137.00) 2,555.00 
   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 390,985.75 (11,964.17) 379,021.58 390,985.75 (11,964.17) 379,021.58 
   ผลประโยชน์พนกังาน 5,096,006.19 209,841.81 5,305,848.00 4,683,896.39 172,324.61 4,856,221.00 

   รวม 5,641,683.94 197,740.64 5,839,424.58 5,229,574.14 160,223.44 5,389,797.58 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี      
   เงนิลงทุนชัว่คราว (804,656.80) 655,919.18 (148,737.62) (622,270.45) 528,544.14 (93,726.31) 

สุทธ ิ 4,837,027.14 853,659.82 5,690,686.96 4,607,303.69 688,767.58 5,296,071.27 
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11. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

11.3 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั :     
 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบังวด 6,118,430.73 5,962,783.24 6,087,654.95 5,957,611.89 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

   ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว 
   รบัรูเ้มื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (853,659.82) 13,683.74 (688,767.58) 58,560.74 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 5,264,770.91 5,976,466.98 5,398,887.37 6,016,172.63 

 
12.  ตัว๋แลกเงินขำยลด 

ในไตรมาสที ่1 ของปี 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) ขายลดมลูค่าตามหน้าตัว๋  
400 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ 2 แห่ง ไดร้บัเงนิ 393.80 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.45 ต่อปี ครบก าหนด
ช าระตัง้แต่เดอืน พฤษภาคม ถงึ กนัยายน 2560 

 
13. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธ ิส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 มดีงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2560 1,469,201,540.00 36,450,000.00 
บวก กูเ้พิม่ระหว่างงวด 16,306,960.00 15,000,000.00 
หกั จ่ายช าระคนืระหว่างงวด (46,159,282.50) (10,050,000.00) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 1,439,349,217.50 41,400,000.00 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (839,517,319.04) (33,900,000.00) 
สทุธ ิ 599,831,898.46 7,500,000.00 
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14. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ 
 

 การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
2560 ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2560 25,480,031.00 23,419,482.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 179,433.00 163,932.00 
ตน้ทุนบรกิารในปจัจบุนั 869,776.00 697,691.00 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 26,529,240.00 24,281,105.00 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (183,678.00) (183,678.00) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ 26,345,562.00 24,097,427.00 

 
15. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานส าหรบังวด ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรบังวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นบรษิัทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างงวด 
โดยแสดงการค านวณดงันี้ ..- 

   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 69,767,683.86 82,204,550.80 21,594,951.59 23,204,441.21 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 765,585,412 736,140,807 765,585,412 736,140,807 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.09 0.11 0.03 0.03 

 
16. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานด าเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน ส่วนงาน
ด าเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อผูม้อี านาจ
การตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปนัสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์
สว่นงาน 2 : ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์
สว่นงาน 3 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
สว่นงาน 4 : บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
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16. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

สว่นงานภูมศิาสตร ์: 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานที่ตัง้      
ของลกูคา้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่ าคญั ดงันี้ 

สว่นงาน  ขอบเขตการด าเนินงานหลกั 
ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  
ประเทศญีปุ่น่ ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ประเทศฮ่องกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

16.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 144,782 48,905 - 2,872 (2,935) 193,624 

ก าไรจากการด าเนินงาน 43,271 42,846 - 937 2,259 89,313 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 55,486 - - - 55,486 
   ดอกเบี้ยรบั 95 1,075 20,277 29 (21,086) 390 
   อื่นๆ 5,079 2,330 15,404 209 (7,609) 15,413 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน  
   บรษิทัร่วม - - 16,050 - (2,899) 13,151 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (6,435) (30,525) (73) (39) (2,162) (39,234) 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (11,194) (11,701) (11,184) (561) 6,647 (27,993) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (3,823) (21,579) (36,965) - 21,083 (41,284) 
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (5,399) - 158 (24) - (5,265) 
ก าไร(ขาดทุน)ของสว่นงาน 21,594 37,932 3,667 551 (3,767) 59,977 

ขาดทุนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 9,791 
ก าไรสทุธสิว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 69,768 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสว่นทีป่นัสว่นได ้ 258,745 2,986,141 32,469 

 
258 162,863 

 
3,440,476 

สนิทรพัยอ์ื่น      3,212,250 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560    6,652,726 
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16. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

16.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2559 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 148,727 27,893 - 2,400 (2,400) 176,620 

ก าไรจากการด าเนินงาน 45,120 23,368 - 773 (94) 69,167 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 56,953 - - - 56,953 
   ดอกเบี้ยรบั 1,988 784 10,712 7 (13,555) (64) 
   อื่นๆ 3,847 293 (8,145) - 26,688 22,683 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (6,770) (15,903) (69) (32) (2,106) (24,880) 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (11,447) (6,057) (9,962) (657) 3,898 (24,225) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (3,518) (14,687) (9,259) - 13,679 (13,785) 
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (6,016) - (7) 47 - (5,976) 
ก าไร(ขาดทุน)ของสว่นงาน 23,204 44,751 (16,730) 138 28,510 79,873 

ขาดทุนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 2,332 
ก าไรสทุธสิว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 82,205 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสว่นทีป่นัสว่นได ้  247,148 1,894,315 32,477 

 
262 172,872 

 
2,347,074 

สนิทรพัยอ์ื่น      1,420,174 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559    3,767,248 

16.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมส าหรบังวดสามเดอืนวนัที ่31 มนีาคม 2560 
และ 2559 ส่วนใหญ่เกดิจากส่วนงานในประเทศไทย ซึง่ส่วนงานภูมศิาสตรต่์างประเทศมไีม่เกนิรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม 
จงึไม่ไดน้ าเสนอขอ้มลูรายไดแ้ละผลด าเนินงานจ าแนกตามสว่นงาน 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนตามสว่นงานภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มดีงันี้.- 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 

     31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 
ประเทศไทย   2,661,364,099.46 2,106,670,012.78 
ประเทศญีปุ่น่   1,647,054,469.42 1,814,167,920.87 
รวม   4,308,418,568.88 3,920,837,933.65 
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16. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

16.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภูมศิาสตร ์(ต่อ) 
 

ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายการกบัลูกคา้ภายนอก
จ านวนสามรายทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม ดงันี้.- 

   หน่วย : ลา้นบาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 175.36 102.12 175.36 102.12 
สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ 80.70 84.85 - - 
รายไดร้วม 256.06 186.97 175.36 102.12 

 
17. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงิน 

17.1   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560     
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     

 หมุนเวยีน :     
  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 523,545,715.97 - - 523,545,715.97 
 ไม่หมุนเวยีน :     
  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 372,285.00 - - 372,285.00 
 รวม 523,918,000.97 - - 523,918,000.97 

 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560     
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     

 หมุนเวยีน :     
  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 473,543,653.77 - - 473,543,653.77 
 ไม่หมุนเวยีน :     
  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 372,285.00 - - 372,285.00 
 รวม 473,915,938.77 - - 473,915,938.77 

 

ในระหว่างงวดปจัจุบนั ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
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17.  กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

17.2  ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมลูค่ายุตธิรรมขา้งตน้มาใช ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกต
ไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 
เรื่อง การวดัมลูค่ายุตธิรรม ก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีน่ ามาใชใ้น
การวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 

ระดบั 1 : ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) 
ระดบั 2 : ขอ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 : ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

 

18. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้  

18.1 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มหนึ่งแห่งในประเทศไทย และสี่แห่งใน
ประเทศญีปุ่น่ มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ตามสญัญาในอนาคต ดงันี้.- 

งบการเงนิรวม 
  31 ม.ีค. 60 31 ธ.ค. 59 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย (หน่วย : ลา้นบาท) 94.01 103.31 
ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ (หน่วย : ลา้นเยน) 840.64 239.15 

18.2 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัตอ้งจ่ายตามสญัญาซือ้เครื่องจกัรจ านวนเงนิ 54,000 ดอลลารส์หรฐั 

18.3 บรษิทัย่อย (บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) มภีาระผูกพนัตามสญัญาซือ้ขายหุน้ของบรษิทั 3 แห่ง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใช้พลงังานความร้อนร่วม              
(Co - Generation Combined Power Plant) จ านวน 2,349.68 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 20.3 

18.4 บรษิัทย่อยทางอ้อมสีแ่ห่งในประเทศไทย ไดท้ าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โดยมกี าลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต์ สญัญาสามฉบบัมรีะยะเวลา 5 ปี และต่อสญัญาโดย
อตัโนมตัคิรัง้ละ 5 ปี จนกว่าจะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา  และอกีหนึ่งฉบบัมรีะยะเวลา 25 ปี 

18.5 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งในประเทศไทย ไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จ านวน 8 แห่ง โดยมกี าลงัการผลติรวม 1,509.20 
กโิลวตัต ์สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 25 ปี  

18.6 บรษิทัย่อย ไดท้ าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารต่างๆ หลายฉบบั โดยบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบรกิารในอนาคต ดงันี้.- 
     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 
      31 ม.ีค 60 31 ธ.ค. 59 
สญัญาบรกิารรกัษาความปลอดภยั 1,520,100.00 - 
สญัญาเช่า 2,091,438.08 2,192,517.63 
สญัญาบรกิารอื่น 4,146,986.00 3,478,236.00 
รวม 7,758,524.08 5,670,753.63 
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18. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

18.7 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามหนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารสองแห่ง ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 
และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวนเงนิ 61.84 ล้านบาท และ 62.38 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงนิรวมและ    
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

18.8 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหว่างกนัตามรายละเอียดทีก่ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 5.3 

 
19. คดีฟ้องรอ้ง 

เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัค าฟ้องต่อศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางร่วมกบั
บุคคลอื่น 7 ราย บรษิทัฯ ตกเป็นจ าเลยร่วมที ่1 ในฐานความผดิละเมดิขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งว่า
พนักงานของโจทกน์ าขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกค่าเสยีหายรวมเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้สิน้ 753.97 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง 

 บริษทัยอ่ยทางอ้อม : 

เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญี่ปุ่น 3 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn 
Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”), และ Kyotemba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”)] 
ได้รบัค าฟ้องร้องต่อศาลแห่งเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกบับุคคลอื่น 2 ราย โดยบริษัทฯ ตกเป็นจ าเลยร่วมใน
ความผดิฐานละเมดิขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการค้า โดยโจทก์อ้างว่าพนักงานของโจทก์น าขอ้มูลที่เป็นความลบัทาง
การคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกค่าเสยีหาย รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 974.72 ลา้นเยน  

บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาเพื่อระงบัขอ้พพิาททางคด ีทัง้คดใีนประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นทัง้หมด โดยสามารถเจรจา
ตกลงกนัได ้ฝา่ยบรษิทัโจทกแ์ละบรษิทัในประเทศญีปุ่น่ ไม่ประสงคจ์ะด าเนินคดกีบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในประเทศ
ญี่ปุ่นอกีต่อไป และได้มกีารยื่นค าร้องขอถอนฟ้องคดต่ีอศาลในวนัที ่15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 
ตามล าดบัเสรจ็สิน้แลว้ ทัง้นี้โจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืสนับสนุนในการประกอบการซึง่กนัและกนั 
จงึไดม้กีารตกลงท าสญัญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหว่าง บรษิทัย่อยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 
2559 เป็นค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดก าลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต์)
จ านวนเงนิ 250 ลา้นเยน โดยมกีารจ่ายช าระครบทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2559  

เมื่อวนัที ่20 สงิหาคม 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญีปุ่น่ 2 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha 
(Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง [MOU] ร่วมกบั
บรษิทัผูข้ายโครงการ [Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”)] ใหบ้รษิทั GE ชดใชค้่าเสยีหายแก่กลุ่มบรษิทัฯ 
จากขอ้พพิาททางคดดีงักล่าว จ านวน 250 ลา้นเยน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษิทย่อยทางออ้มไดร้บัช าระเงนิแลว้ 
เป็นจ านวนเงนิรวม 110.74 ลา้นเยน  
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20. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

20.1   โครงการ Kurihara ก าลงัการผลติ 23 เมกะวตัต ์

ในปี 2557 บรษิทัย่อยทางออ้ม [บรษิทัเอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (“EPCO-E”)] ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้ผูพ้ฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์กบับรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่น [Kurihara Godo Kaisha  (Jpn Co.) 
(“GK1”)] เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่ (Japan Solar Farm Project) ขนาดก าลงัการผลติ 23 เมกะวตัต ์

การพฒันาโครงการขา้งต้นด าเนินการในนามของบรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่น โดย EPCO-E ไดล้งนาม
ในสญัญาร่วมทุน 2 ฉบบั กบับรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่น [(Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”) 
และ AE Power Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ซึง่มขีนาดก าลงัการผลติเป็น 13 เมกะวตัต์ และ 10 เมกะวตัต์ ตามล าดบั 
ภายใต้สญัญาร่วมทุนนี้ EPCO-E จะต้องจ่ายเงนิลงทุนเพื่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และ 
EPCO-E จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายุโครงการ  

GK1 และ GK2 ได้มกีารตกลงรบัใบเสนอราคาการก่อสร้างสายส่งและเสาเพื่อขอเชื่อมต่อกบัระบบของการไฟฟ้า   
(Grid Connection) จากการไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นแลว้ (Tohoku Electricity Power Company) โดยมมีูลค่ารวม 197 
ลา้นเยน (ปจัจุบนั GK1 และ GK2 ไดจ้่ายช าระค่าก่อสรา้งบางส่วนแลว้จ านวน 182.41 ลา้นเยน (คดิเป็น 55.46 ลา้น
บาท) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 10 และจะใชร้ะยะเวลาในการเชื่อมต่อ
ประมาณ 25 เดอืน ปจัจุบนัผูพ้ฒันาโครงการอยู่ในระหว่างการจดัการเรื่องทีด่นิในเรื่องการเปลีย่นประเภททีด่นิ 

20.2   โครงการ Shichikashuku ก าลงัการผลติรวม 3.465 เมกะวตัต ์ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่7/2559 เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั เอป็โก ้เอน็
เนอร์ยี่ จ ากดั (“EPCOE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยใ์นประเทศญี่ปุ่น Shichikashuku 1 - 2  รวมจ านวน 2 โครงการ  ขนาดก าลงัการผลติรวม 3.465 เมกะวตัต ์
(4.4075 เมกะวตัตต์ดิตัง้) ดว้ยมูลค่าลงทุนทัง้สิน้ ประมาณ 1,414.40 ลา้นเยน โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 จ่ายเงนิ
ลงทุนแลว้ เป็นจ านวนเงนิ 622.93 ลา้นเยน 

 เมื่อวนัที ่19 มกราคม 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญีปุ่น่ [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)] 
ไดล้งนามในสญัญา “Membership Interest Purchase Agreement” กบั Target Membership Interest ของบรษิทัแห่ง
หน่ึงในประเทศญีปุ่น่ เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงั
การผลติ 2.52 เมกะวตัต ์ และ 1.89 เมกะวตัต ์ ตามล าดบั สญัญาดงักล่าวไดร้วมสทิธใินทีด่นิ และใบอนุญาตต่างๆ     
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

20.3 โครงการลงทุนในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้นร่วม 
(Co-Generation Combined Power Plant) : 

 บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “EP”  

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2560  เมื่อวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2560 และที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  
เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ของ EP มมีติอนุมตัิให้ EP เขา้ซื้อหุ้น บริษัท เอสทซีี เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั จ านวน 
78,447,600 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน และเขา้ซื้อหุ้น บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จ ากดั จ านวน 
20,602,400 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 81.25 ของ ทนุจดทะเบยีน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ถอืหุน้ทางออ้ม ในบรษิทั แทค 
เอน็เนอยี ่จ ากดั (TAC) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 และเพื่อเขา้ถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั (PPTC) ในสดัส่วน
รอ้ยละ 25 และบรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั (SSUT) ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 EP มีเงินมดัจ าเพื่อซื้อหุ้นคงเหลือจ านวนเงิน 250 ล้านบาท ทัง้นี้ EP ได้จ่ายช าระค่าหุ้น    
ของทัง้ 2 บรษิทัขา้งตน้ครบถว้นแลว้เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 และวนัที ่26 เมษายน 2560 
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21. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 2.35 : 1 และ 
1.96 : 1  ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.42 : 1 และ  0.46 : 1 ตามล าดบั 
 

22. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯ : 

 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 

22.1 ใหจ้่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิจากผลการด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 
รวมเป็นเงนิ 61.25 ลา้นบาท โดยจ่ายเป็นเงนิสดปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท และ
จ่ายเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท    
(25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปนัผลแลว้ ใหบ้รษิทัฯ จ่ายปนัผล
เป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท) และก าหนดใหจ้่ายปนัผลในวนัที ่24 พฤษภาคม 2560 

22.2 ใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 30.62 ลา้นหุน้ จากเดมิ 861.28 ลา้นหุน้ เป็น 891.91 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   
เพื่อรบัรองการจ่ายหุน้ปนัผล 

22.3  ให้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 5 ลา้นหุ้น จากเดมิ 891.91 ล้านหุ้น เป็น 896.91 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท         
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่2 (“EPCO-W2”) 

 บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “EP” 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 

22.4  ใหบ้รษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั เขา้ท าสญัญาเงนิกู ้กบั ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในวงเงนิ 212 ลา้นบาท 
 
23. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2560 


	T1
	T2
	T3



