
 

 

 

 

 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 





30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (ปรบัปรุงใหม่) (สอบทานแลว้)

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 195,381,198.46        159,060,091.75         439,461,620.55         7,766,752.06           6,559,536.91           

เงนิลงทุนชัว่คราว 7 23,199,123.38         27,010,297.81          1,984,913,979.84      -                       -                       

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 6.2 และ 8 337,952,852.48        476,579,482.49         366,597,586.49         227,594,135.95        378,532,493.01        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 134,071.73             -                        -                        1,399,065,562.05     1,270,077,591.40      

ส่วนของสนิทรพัยท์ีค่รบกาํหนดรบัชาํระภายในหน่ึงปี

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางอ้อม 6.2 75,776,000.00         75,776,000.00          -                        -                       -                       

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 2,081,315.42           2,180,754.03            2,317,449.28            2,081,315.42           2,168,405.39           

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 64,246,609.75         88,517,269.73          60,505,528.38          62,599,568.66         88,517,269.73         

งานระหว่างก่อสรา้ง

สญัญาเช่าทางการเงนิ 10 105,120,801.88        101,040,489.05         -                        -                       -                       

สญัญาบรกิารตดิตัง้ -                       712,320.00              -                        -                       -                       

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 20,414,175.05         35,161,795.13          386,903,020.31         139,987.45             161,478.66             

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 824,306,148.15        966,038,499.99         3,240,699,184.85      1,699,247,321.59     1,746,016,775.10      

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 11 133,184,777.59        128,679,670.66         -                        -                       -                       

เงนิลงทุนระยะยาว 364,825.00             421,850.00              371,600.00              364,825.00             421,850.00             

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 -                       -                        -                        1,049,960,920.00     1,049,960,920.00      
เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั -                       -                        507,391,683.23         -                       -                       
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13 3,494,055,549.11      3,356,843,772.73      -                        -                       -                       

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 1,629,955.21           1,915,274.65            2,636,266.67            1,629,955.21           1,915,274.65           

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 14 3,615,189,550.77      3,282,614,057.16      2,668,833,193.81      269,370,968.78        279,836,776.82        

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 15 634,208,559.39        643,687,143.72         477,522,760.69         -                       -                       

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16 6,617,853.76           6,199,212.60            4,837,027.14            6,031,135.73           5,697,266.62           

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 162,608,381.53        121,351,771.50         28,087,128.69          11,381,925.35         11,371,110.05         

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 8,047,859,452.36      7,541,712,753.02      3,689,679,660.23      1,338,739,730.07     1,349,203,198.14      

รวมสินทรพัย์ 8,872,165,600.51      8,507,751,253.01      6,930,378,845.08      3,037,987,051.66     3,095,219,973.24      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลน้ี หน้า 1 จาก 37

สินทรพัย์

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (ปรบัปรุงใหม่) (สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17 257,203,039.16        291,000,877.90         119,496,017.43         110,139,820.25        273,908,486.38        

ตัว๋แลกเงนิขายลด 18 515,000,000.00        380,000,000.00         490,000,000.00         515,000,000.00        380,000,000.00        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 6.2 และ 19 149,822,799.58        189,858,914.11         148,496,847.01         27,134,822.48         23,473,828.83         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น 128,826,521.66        128,896,286.53         -                        -                       -                       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 -                       30,000,000.00          -                        -                       30,000,000.00         

ส่วนของหน้ีสนิทีค่รบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 241,389,496.33        226,159,174.80         836,705,646.78         19,200,000.00         8,250,000.00           

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น 29,151,168.00         28,195,200.00          -                        -                       -                       

หุน้กู้ 328,000,000.00        -                        -                        328,000,000.00        -                       

หน้ีสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ -                       -                        33,424.92                -                       -                       

ประมาณการหน้ีสนิหมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 21 252,354.00             196,507.00              177,348.00              127,330.00             82,049.00               

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจ่าย 3,564,853.25           10,219,985.80          91,544.00                2,666,580.05           -                       

เงนิปันผลคา้งจ่าย 1,153,746.38           962,402.06              2,219,772.22            1,153,746.38           951,747.82             

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 28,476,393.21         26,001,833.21          19,191,486.23          17,490,864.58         12,202,395.26         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,682,840,371.57      1,311,491,181.41      1,616,412,086.59      1,020,913,163.74     728,868,507.29        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 20 1,724,922,117.16      1,412,611,479.18      632,495,893.22         16,048,000.00         3,000,000.00           

หุน้กู ้- สุทธิ 2,849,400,000.00      3,234,100,000.00      2,418,700,000.00      487,400,000.00        815,400,000.00        

ประมาณการหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 21 31,292,196.00         29,166,107.00          25,302,683.00          28,187,042.00         26,469,669.00         

ค่าเผื่อหน้ีสนิจากภาระคํ้าประกนั 46,213,539.72         46,213,539.72          46,213,539.72          46,213,539.72         46,213,539.72         

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 1,235,000.00           1,235,000.00            -                        63,000.00               -                       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,653,062,852.88      4,723,326,125.90      3,122,712,115.94      577,911,581.72        891,083,208.72        

รวมหน้ีสิน 6,335,903,224.45      6,034,817,307.31      4,739,124,202.53      1,598,824,745.46     1,619,951,716.01      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 836,030,770 หุน้ ในปี 2561 และ

937,716,283 หุน้ ในปี 2560 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 836,030,770.00        937,716,283.00         861,283,589.00         836,030,770.00        937,716,283.00        

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 836,030,770 หุน้ ในปี 2561 และ 2560 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 836,030,770.00        836,030,770.00         765,585,412.00         836,030,770.00        836,030,770.00        

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 365,101,797.82        365,101,797.82         364,982,731.51         365,101,797.82        365,101,797.82        

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ทุนซือ้คนื 6,017,138.90           6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90           6,017,138.90           

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 83,603,077.00         83,603,077.00          76,558,541.00          83,603,077.00         83,603,077.00         

ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 407,294,035.06        316,071,828.06         242,817,783.83         148,409,522.48        184,515,473.51        

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 427,045,812.69        501,446,686.09         440,257,329.98         -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 2,125,092,631.47      2,108,271,297.87      1,896,218,937.22      1,439,162,306.20     1,475,268,257.23      

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 411,169,744.59        364,662,647.83         295,035,705.33         -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,536,262,376.06      2,472,933,945.70      2,191,254,642.55      1,439,162,306.20     1,475,268,257.23      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,872,165,600.51      8,507,751,253.01      6,930,378,845.08      3,037,987,051.66     3,095,219,973.24      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลน้ี หน้า 2 จาก 37

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (จดัประเภทใหม)่

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6.1 194,124,385.79      189,361,220.46      110,347,603.74      104,387,502.19      

รายไดอ้ืน่

รายไดเ้งนิอดุหนุนจากรฐับาล 55,162,232.00        59,456,744.00        -                      -                      

ดอกเบีย้รบั 6.1 559,265.97            691,787.16            19,006,419.60        6,633,021.68         

อืน่ๆ 6.1 24,298,896.32        687,111.12            198,331.41            7,120,037.24         

รวมรายได้ 274,144,780.08      250,196,862.74      129,552,354.75      118,140,561.11      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบรกิาร 134,563,577.35      128,438,600.98      84,935,855.90        76,656,845.15        

ตน้ทนุในการจดัจําหน่าย 3,132,865.37         2,386,877.88         3,073,799.77         2,282,799.48         

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 30 40,011,207.67        36,200,356.04        13,124,132.07        11,262,496.38        

ตน้ทนุทางการเงนิ 30 58,357,269.13        55,460,006.06        16,108,854.34        11,880,269.85        

รวมค่าใช้จ่าย 236,064,919.52      222,485,840.96      117,242,642.08      102,082,410.86      

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (27,606,301.48)       50,881,471.67        -                      -                      

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 10,473,559.08        78,592,493.45        12,309,712.67        16,058,150.25        

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 16.3 (2,436,776.99)        (3,195,182.02)        (2,462,165.36)        (3,211,630.04)        

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 8,036,782.09         75,397,311.43        9,847,547.31         12,846,520.21        

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (46,493,645.79)       16,896,062.10        -                      -                      

รวมกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (46,493,645.79)       16,896,062.10        -                      -                      

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (38,456,863.70)       92,293,373.53        9,847,547.31         12,846,520.21        

การแบง่กาํไร(ขาดทนุ)

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 8,619,456.89         62,067,094.96        

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (582,674.80)           13,330,216.47        

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 8,036,782.09         75,397,311.43        

การแบง่กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (37,874,188.90)       78,963,157.06        

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (582,674.80)           13,330,216.47        
กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด  (38,456,863.70) 92,293,373.53        

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน

กําไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 23 0.01 0.08 0.01 0.02 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี หน้า 3 จาก 37

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (จดัประเภทใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6.1 385,422,137.93      382,984,824.45      231,115,827.30      249,169,241.33      

รายไดอ้ื่น

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 105,788,560.00      114,942,328.00      -                      -                      

ดอกเบีย้รบั 6.1 1,043,178.42         1,081,659.16         36,398,692.78        6,728,157.44         

รายไดเ้งนิปันผล 23,000.00             -                      23,000.00             -                      

อื่นๆ 6.1 52,477,683.46        16,101,050.92        1,624,941.20         12,199,059.79        

รวมรายได้ 544,754,559.81      515,109,862.53      269,162,461.28      268,096,458.56      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบรกิาร 272,303,731.88      271,738,456.17      173,506,418.52      184,433,127.91      

ตน้ทุนในการจดัจําหน่าย 6,160,142.03         4,609,321.17         6,042,010.83         4,505,242.77         

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 30 71,824,304.41        61,708,689.54        19,817,127.58        20,402,925.67        

ตน้ทุนทางการเงนิ 30 114,495,740.71      97,251,948.53        31,325,569.92        15,703,173.00        

รวมค่าใช้จ่าย 464,783,919.03      435,308,415.41      230,691,126.85      225,044,469.35      

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13 132,495,776.38      64,032,603.57        -                      -                      

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 212,466,417.16      143,834,050.69      38,471,334.43        43,051,989.21        

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 16.3 (7,750,185.87)        (8,459,952.93)        (7,694,823.86)        (8,610,517.41)        
กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 204,716,231.29      135,374,097.76      30,776,510.57        34,441,471.80        

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (74,400,873.40)       13,211,292.60        -                      -                      

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (74,400,873.40)       13,211,292.60        -                      -                      

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 130,315,357.89      148,585,390.36      30,776,510.57        34,441,471.80        

การแบ่งกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 158,104,668.60      131,834,778.82      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 46,611,562.69        3,539,318.94         
กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 204,716,231.29      135,374,097.76      

การแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 83,703,795.20        145,046,071.42      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 46,611,562.69        3,539,318.94         
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 130,315,357.89      148,585,390.36      

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน

กําไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 23 0.19 0.17 0.04 0.04 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 4 จาก 37

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน 2561

การแปลงค่า สว่นเกนิทุน(ขาดทุน)

จดัสรรแลว้ งบการเงนิ จากการเปลี่ยนแปลง สว่นเกนิทุน รวม รวม
ทุนเรอืนหุน้ที่ออก สว่นเกนิมลูค่า สว่นเกนิมลูค่า สาํรอง ในหน่วยงาน สดัสว่นการถอืหุน้ใน มลูค่าหุน้ องค์ประกอบอื่น สว่นของผูถ้อืหุน้ สว่นไดเ้สยีที่ไมม่ี รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ต่างประเทศ บรษิทัย่อย ของบรษิทัย่อย ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัใหญ่ อํานาจควบคุม สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 (ปรบัปรุงใหม)่ 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   295,035,705.33      2,191,254,642.55   

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที่บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จําหน่ายหุน้จากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธิ 13,190.00             100,551.33           -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     113,741.33           -                     113,741.33           
จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 22 30,621,680.00       -                     -                     -                     (61,246,832.48)      -                     -                          -                     -                     (30,625,152.48)      -                     (30,625,152.48)      

การเปลีย่นแปลงในสว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อย :

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที่ไมม่อีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อยลดลง

   จากการลงทุนของบรษิทัย่อย -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                     36,556,432.65       36,556,432.65       

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที่บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ 30,634,870.00       100,551.33           -                     -                     (61,246,832.48)      -                     -                          -                     -                     (30,511,411.15)      36,556,432.65       6,045,021.50         
กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด

กําไร -                     -                     -                     -                     131,834,778.82      -                     -                          -                     -                     131,834,778.82      3,539,318.94         135,374,097.76      
กําไรเบด็เสรจ็อื่น -                     -                     -                     -                     -                     13,211,292.60       -                          -                     13,211,292.60       13,211,292.60       -                     13,211,292.60       

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                     -                     -                     -                     131,834,778.82      13,211,292.60       -                          -                     13,211,292.60       145,046,071.42      3,539,318.94         148,585,390.36      

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                     -                     -                     3,062,168.00         (3,062,168.00)        -                     -                          -                     -                     -                     -                     -                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560 (ปรบัปรุงใหม)่ 796,220,282.00      365,083,282.84      6,017,138.90         79,620,709.00       310,343,562.17      30,480,194.10       (27,011,571.52)           450,000,000.00      453,468,622.58      2,010,753,597.49   335,131,456.92      2,345,885,054.41   

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 (กอ่นปรบัปรุง) 836,030,770.00      365,101,797.82      6,017,138.90         83,603,077.00       317,588,294.51      78,397,186.02       (27,011,571.52)           450,000,000.00      501,385,614.50      2,109,726,692.73   365,169,979.90      2,474,896,672.63   
ผลสะสมของการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดที่สาํคญั 3 -                     -                     -                     -                     (1,516,466.45)        61,071.59             -                          -                     61,071.59             (1,455,394.86)        (507,332.07)          (1,962,726.93)        
ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 (หลงัปรบัปรุง) 836,030,770.00      365,101,797.82      6,017,138.90         83,603,077.00       316,071,828.06      78,458,257.61       (27,011,571.52)           450,000,000.00      501,446,686.09      2,108,271,297.87   364,662,647.83      2,472,933,945.70   

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที่บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 22 -                     -                     -                     -                     (66,882,461.60)      -                     -                          -                     -                     (66,882,461.60)      (104,465.93)          (66,986,927.53)      

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที่บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ -                     -                     -                     -                     (66,882,461.60)      -                     -                          -                     -                     (66,882,461.60)      (104,465.93)          (66,986,927.53)      
กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด

กําไร -                     -                     -                     -                     158,104,668.60      -                     -                          -                     -                     158,104,668.60      46,611,562.69       204,716,231.29      
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น -                     -                     -                     -                     -                     (74,400,873.40)      -                          -                     (74,400,873.40)      (74,400,873.40)      -                     (74,400,873.40)      

รวมกําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                     -                     -                     -                     158,104,668.60      (74,400,873.40)      -                          -                     (74,400,873.40)      83,703,795.20       46,611,562.69       130,315,357.89      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2561 836,030,770.00      365,101,797.82      6,017,138.90         83,603,077.00       407,294,035.06      4,057,384.21         (27,011,571.52)           450,000,000.00      427,045,812.69      2,125,092,631.47   411,169,744.59      2,536,262,376.06   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 5 จาก 37

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
สว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



ทุนเรอืนหุน้ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้

ทีอ่อกและ มลูค่า มลูค่า สาํรอง รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือ้คนื ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอืตน้งวด 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        

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการส่วนทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จาํหน่ายหุน้จากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธิ 13,190.00                  100,551.33                -                           -                           -                           113,741.33                

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 22 30,621,680.00            -                           -                           -                           (61,246,832.48)           (30,625,152.48)           

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                           -                           -                           -                           34,441,471.80            34,441,471.80            
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                           -                           -                           3,062,168.00              (3,062,168.00)             -                           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 796,220,282.00          365,083,282.84          6,017,138.90              79,620,709.00            235,049,598.07          1,481,991,010.81        

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 836,030,770.00          365,101,797.82          6,017,138.90              83,603,077.00            184,515,473.51          1,475,268,257.23        

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการส่วนทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 22 -                           -                           -                           -                           (66,882,461.60)           (66,882,461.60)           
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                           -                           -                           -                           30,776,510.57            30,776,510.57            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561 836,030,770.00          365,101,797.82          6,017,138.90              83,603,077.00            148,409,522.48          1,439,162,306.20        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ หน้า 6 จาก 37

กาํไรสะสม

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 212,466,417.16        143,834,050.69        38,471,334.43          43,051,989.21          

รายการปรบัปรงุกระทบกําไรสุทธเิป็น

   เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมดาํเนินงาน :

คา่เสื่อมราคา 14 70,655,872.65          69,957,088.75          13,295,658.60          12,956,585.30          

คา่ตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15 9,541,474.33           9,513,348.39           -                        -                        

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของอาคารและอปุกรณ์ (โอนกลบั) 14 (165,113.48)             (164,406.07)             (165,113.48)             (164,406.07)             

ตดัจําหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นคา่ใชจ้่าย 258,129.31              904,109.54              -                        -                        

ขาดทนุ(กําไร)จากการขายเงนิลงทนุชัว่คราว (2,081.06)                (11,872,465.51)         (480.68)                   (4,809,225.75)          

ขาดทนุ(กําไร)จากการปรบัมลูคา่เงนิลงทนุระยะยาวทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 57,025.00                3,632,570.87           57,025.00                2,720,639.12           

ขาดทนุ(กําไร)จากการขายสนิทรพัยถ์าวร -                        (2,437,829.26)          -                        (2,437,829.26)          

ขาดทนุ(กําไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 38,557,987.04          2,353,698.14           1,206,457.83           1,344,395.74           

ส่วนแบ่งขาดทนุ(กําไร)จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 13 (132,495,776.38)       (64,032,603.57)         -                        -                        

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 21 2,292,846.00           2,098,435.00           1,873,564.00           1,723,263.00           

รายไดด้อกเบีย้ (1,043,178.42)          (1,081,659.16)          (36,398,692.78)         (6,728,157.44)          

รายไดเ้งนิปันผล (23,000.00)               -                        (23,000.00)               -                        

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 110,633,657.82        94,530,127.17          31,222,932.92          12,083,493.00          
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 310,734,259.97        247,234,464.98        49,539,685.84          59,740,746.85          

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง(เพิม่ขึน้) :-

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวยีนอืน่ 138,598,865.27        (30,688,659.04)         150,746,593.32        (82,301,571.15)         

   สนิคา้คงเหลอื 26,986,192.66          1,181,979.28           25,917,701.07          1,653,349.45           

   งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ (4,080,312.83)          (68,559,064.68)         -                        -                        

   งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญารบัจา้งตดิตัง้ 712,320.00              -                        -                        -                        

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 14,747,620.08          60,669,747.19          21,491.21                88,408.06                

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (40,539,283.57)         (31,374,229.92)         (4,685.70)                (46,195.25)               

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง) :-

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอืน่ (7,399,497.64)          (47,374,553.70)         3,841,858.95           (1,031,091.31)          

   หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 2,474,560.00           6,291,102.27           5,288,469.32           7,232,333.08           

   ผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายจรงิ 21 (110,910.00)             -                        (110,910.00)             -                        

   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ -                        -                        63,000.00                -                        
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 442,123,813.94        137,380,786.38        235,303,204.01        (14,664,020.27)         

จ่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (15,594,059.09)         (5,086,160.10)          (5,368,242.52)          (4,901,496.58)          
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 426,529,754.85        132,294,626.28        229,934,961.49        (19,565,516.85)         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี หน้า 7 จาก 37

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม -                        (1,987,111,321.34)     -                        -                        

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (4,716,000.00)          -                        -                        -                        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 6.2 -                        -                        (169,187,970.65)       (716,540,000.00)       

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 6.2 -                        -                        40,200,000.00          172,313,281.39        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 (200,000.00)             -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 65,928.27                -                        -                        -                        

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน (1,142,000.00)          (1,677,000.00)          (1,142,000.00)          (1,647,000.00)          

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 1,526,758.05           1,804,080.32           1,514,409.41           1,780,924.23           

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุชัว่คราว (44,044,480.34)         (1,641,511,126.92)     (21,300,000.00)         (1,423,490,000.00)     

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทนุชัว่คราว 47,857,735.83          2,860,717,788.60      21,300,480.68          1,296,025,621.44      

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยถ์าวร 14 (406,205,531.25)       (184,379,450.37)       (2,664,737.08)          (14,992,658.48)         

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 155,499.52              2,465,000.00           -                        2,465,000.00           

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                        (185,312,026.87)       -                        -                        

รายไดเ้งนิปันผล 23,000.00                -                        23,000.00                -                        

ดอกเบีย้รบั 1,070,943.16           945,880.70              36,590,456.52          4,627,483.30           
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (405,608,146.76)       (1,134,058,175.88)     (94,666,361.12)         (679,457,348.12)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -                        (15,584,984.98)         (164,975,123.96)       45,252,963.61          

เงนิสดจ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                        (14,865,112.65)         -                        -                        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่เพิม่ขึน้ -                        14,865,112.65          -                        -                        

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ -                        815,400,000.00        -                        815,400,000.00        

เงนิสดจ่ายจากการออกหุน้กู้ (56,700,000.00)         -                        -                        -                        

เงนิฝากตดิภาระคํา้ประกนั (4,505,106.93)          -                        -                        -                        

เงนิสดจ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (35,303,191.35)         -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 405,283,135.00        171,500,000.00        29,248,000.00          15,000,000.00          

เงนิสดจ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 (113,838,841.92)       (93,781,204.76)         (5,250,000.00)          (20,100,000.00)         

เงนิสดจ่ายชําระเงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 (30,000,000.00)         -                        (30,000,000.00)         -                        

เงนิสดจ่ายชําระเงนิกูย้มืจากบรษิทัอืน่ (69,764.87)               -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด 18 615,000,000.00        10,000,000.00          615,000,000.00        10,000,000.00          

เงนิสดจ่ายชําระตัว๋แลกเงนิขายลด 18 (480,000,000.00)       -                        (480,000,000.00)       -                        

เงนิสดจ่ายชําระเจา้หน้ีเช่าซือ้ -                        (33,424.92)               -                        -                        

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุ -                        30,735,421.33          -                        30,735,421.33          

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (104,465.92)             -                        -                        -                        

เงนิปันผลจ่าย (66,691,117.28)         (61,119,978.40)         (66,680,463.04)         (61,135,728.40)         

จ่ายดอกเบีย้ (143,270,274.71)       (78,532,613.83)         (31,403,798.22)         (9,446,300.73)          
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 89,800,372.02          778,583,214.44        (134,061,385.22)       825,706,355.81        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (74,400,873.40)         13,211,292.60          -                        -                        

เงินสดรบัจากการลงทนุในบริษทัย่อย -                        1,665,953.45           -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) 36,321,106.71          (208,303,089.11)       1,207,215.15           126,683,490.84        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 159,060,091.75        439,461,620.55        6,559,536.91           9,299,972.65           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 195,381,198.46        231,158,531.44        7,766,752.06           135,983,463.49        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี หน้า 8 จาก 37

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม)่

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม (หน่วย : ล้านบาท)

1. รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด

     ซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหน้ี -                        11.81                     -                        11.81                     

2. จํานวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชื่อทีอ่าจจะนํามาใช้

    เพือ่กจิกรรมดาํเนินงานในอนาคต 1,004.85                 1,112.98                 273.80                    254.98                    

3. การออกหุน้ปันผล -                        30.62                     -                        30.62                     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี หน้า 9 จาก 37

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
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บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สาํหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว) 
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 

บรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้เป็นบรษิทัจาํกดั ตามกฎหมายไทย เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2533 และไดจ้ดทะเบยีนแปลงสภาพเป็น
มหาชน เมื่อวนัที ่ 13 สงิหาคม 2536 สาํนกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่ 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี 
ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการรบัจา้งพมิพ์
สิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอืและนิตยสาร และลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์

บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มประกอบธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ขอ้ 2.2.1 
 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิระหวา่งกาล 

งบการเงนิน้ี จดัทาํขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึน้เพือ่ความสะดวกของผูอ่้าน
งบการเงนิทีไ่มคุ่น้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิระหวา่งกาลน้ี จดัทาํขึน้ในรปูแบบยอ่ และตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง “การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชีพบญัชี และตาม
ประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกบัการบญัช ีอย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด 
ในรปูแบบเชน่เดยีวกบังบการเงนิประจาํปี สว่นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลจดัทาํเป็นแบบยอ่ 

งบการเงนิระหว่างกาล ได้จดัทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิม่เติมจากงบการเงนิประจําปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  
งบการเงนิระหว่างกาลน้ีมไิด้รวมขอ้มูลทางการเงนิทัง้หมดตามขอ้กําหนดสําหรบังบการเงนิประจําปี แต่เน้นการให้
ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มลูทีนํ่าเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มลูทีไ่ด้
รายงานไปแลว้ ดงันัน้ งบการเงนิระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงนิระหว่างกาล แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ยกเวน้ทีร่ะบุเป็นอยา่งอื่น 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวมระหวา่งกาล 

 งบการเงนิรวมระหวา่งกาลน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย 
และบรษิัทร่วม และได้จดัทําขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนักบังบการเงนิรวมสําหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560     
โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของกลุม่บรษิทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 



 

หน้า 11 จาก 37 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวมระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม มดีงัต่อไปน้ี 

 การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 
 ประเภทธุรกจิ ประเทศ 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     
บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 
เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     
บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั ลงทุนในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 81.25 81.25 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จาํกดั บาํรงุรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     
บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และ

ใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้และใหเ้ชา่ระบบ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จาํกดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จาํกดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั ปราจนี โซล่า จาํกดั* ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 48.39 48.39 
Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น 

ญีปุ่่ น 98.00 98.00 

Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.)* พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น - - 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางตรงและบริษทัร่วมทางอ้อม :  
บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม ไทย 49.50 49.50 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อมและบริษทัร่วมทางอ้อม :  
บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั*** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม ไทย 40.00 40.00 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :  
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั**** เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 
ไทย 50.00 50.00 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวมระหวา่งกาล (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม มดีงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

* บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีว่นรว่มในอาํนาจการควบคุม ดงันัน้จงึถอืวา่บรษิทัดงักลา่วเป็นบรษิทัยอ่ย ตามนิยามทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานบญัช ี

** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 

*** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั และ บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 
**** บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไมม่อีาํนาจในการควบคุม เน่ืองจากเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทั เอสทซี ี เอน็เนอรย์ี ่ จาํกดั และ 

บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั และมตีวัแทนเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจเพยีง 2 ทา่น จากจาํนวน 4 ทา่น  

2.3 หลกัการจดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาล 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุน 
 
3. แก้ไขข้อผิดพลาด 

บรษิทัยอ่ยในประเทศญีปุ่่ นไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึบญัชเีงนิกูย้มืจากบรษิทัแหง่หน่ึง โดยในการลงทุนใน
โครงการ Higashi Nihon Mega Solar 3 G.K. (“HNM3 G.K.”) เมือ่เดอืนมกราคม 2560 บรษิทัยอ่ยไดบ้นัทกึรายการ
ผดิพลาดโดยหกั เจา้หน้ีเงนิกูย้มื Nishi Nihon Mega Solar 5 G.K. (“NNMS5 G.K.) จาํนวน 96 ลา้นเยน กบัมลูคา่
โครงการทีซ่ือ้มา ต่อมาในไตรมาสที ่1 ปี 2561 NNMS5 G.K. ไดเ้รยีกใหบ้รษิทัยอ่ยชาํระคนืเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ใน
อตัรารอ้ยละ 14 ต่อปี บรษิทัยอ่ยในญีปุ่่ น จงึไดพ้บวา่ไมไ่ดบ้นัทกึหน้ีสนิเงนิกูย้มืดงักลา่ว 

บรษิทัย่อยในประเทศญี่ปุ่ นไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาด โดยบนัทกึรายการสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและเจา้หน้ีเงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ดว้ย
จํานวนเงนิกู้ 96 ล้านเยน และบนัทกึดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยคา้งจ่ายตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2560 ในงบการเงนิรวม
สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มผีลใหด้อกเบีย้คา้งจ่าย เพิม่ขึน้และกําไรสะสมลดลง เป็นเงนิ 6,701,589.04 
เยนเท่ากนั (คดิเป็น 1,994,059.54 บาท) ขอ้ผดิพลาดน้ีไม่ไดม้ผีลกระทบต่อกําไรขาดทุน กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ หรอื 
กระแสเงนิสดของงบการเงนิสาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 
 

4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ 

4.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหมร่ะหวา่งงวด 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ฉบบัปรบัปรงุ 2560) 
โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิสาํหรบัปี สิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรงุถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักลา่วมาถอืปฏบิตัน้ีิไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

มาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี และการตคีวามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ฉบบัปรบัปรงุ 2560) ดงักลา่วไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิ
สาํหรบังวดปัจจุบนัทีเ่ริม่นํามาถอืปฏบิตั ิ
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหวา่งงวดแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้าก
สญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ ทีอ่อกใหมซ่ึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ และใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยงัไมไ่ดนํ้ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีล
บงัคบัใช ้หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักลา่วสรปุไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรบัรูร้ายไดท้ัง้จาํนวนทีร่บัรูแ้ละชว่งเวลาทีร่บัรู ้โดย
รายไดจ้ะรบัรูเ้มื่อ (หรอื ณ วนัที่) กจิการสง่มอบการควบคุมสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท้ีก่จิการ
คาดวา่จะไดร้บั กจิการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีกบัสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาที่
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีไดก้ําหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน
สาํหรบัการรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจาํนวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนที่
กจิการคาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารที่ไดส้่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และกําหนดใหก้จิการตอ้งใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีนํามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2560)  สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560)  รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2560)  รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560)  โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560)  สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560)  การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย อยูใ่นระหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ี
ต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่นํามาถอืปฏบิตั ิ

 
5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงนิระหวา่งกาลน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชแีละวธิกีารคาํนวณเช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นงบการเงนิ สาํหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั สนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได้ และ
ค่าใชจ้่ายสว่นหน่ึงของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนั
โดยการถอืหุน้ และ/หรอื การเป็นกรรมการรว่มกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี.- 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาล
แบบยอ่ขอ้ 2.2.1 ประกอบดว้ย 

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 
บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเชา่โครงป้ายเพือ่ตดิตัง้โฆษณา ไทย - - 
Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.) 2 Building service ญีปุ่่ น - - 
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.) 3 Building service ญีปุ่่ น - - 
บรษิทั กลมบอ็กซ ์จาํกดั 
 

4 
 

รบัจา้งพมิพส์ือ่สิง่พมิพแ์ละบรหิารงาน
ขายโฆษณา 

ไทย 
 

- 
 

- 

บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 5 ผลติและจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิง่ตพีมิพ ์

ไทย - - 

บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จาํกดั 5 โฆษณาสนิคา้และบรกิารทุกรปูแบบบน 
   สือ่สิง่พมิพแ์ละขายหนงัสอืพมิพร์ายวนั 

ไทย - - 

บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 5 บรกิารดา้นงานโฆษณาสนิคา้ทุกรปูแบบ
ของการสือ่สาร 

ไทย - - 

บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 บรกิาร,พฒันาและบาํรงุรกัษาซอฟแวร์
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ 

ไทย - - 

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัฯ บุคคล และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นดงัน้ี.- 

1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมผีูบ้รหิารรว่มกนั 
2. เป็นผูถ้อืหุน้รว่มในบรษิทัยอ่ย [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)]  
3. เป็นบรษิทัใหญ่ของ Shonan Build Service Co., Ltd. 
4. เป็นบรษิทัทีค่นใกลช้ดิของกรรมการบรหิาร เป็นกรรมการรว่มกนั 
5. เป็นบรษิทัฯ ทีม่กีรรมการรว่มกนั 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

   

นโยบาย
การกาํหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
 บริษทัย่อย        
   ดอกเบีย้รบั 4 - - 18,925,025.77 6,531,703.04 

รายไดค้า่เชา่ 3 - - 90,000.00 90,000.00 
รายไดอ้ื่นๆ 3 - - - 462,176.50 

  รายไดค้า่บรหิารจดัการ 3 - - - 3,619,680.00 
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- (ต่อ) 

   

นโยบาย
การกาํหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

บริษทัย่อยทางอ้อม      
รายไดค้า่เชา่ 3 - - 63,000.00 63,000.00 
รายไดอ้ื่นๆ 3 - - - 36,173.96 
บริษทัร่วมทางอ้อม      
รายไดค้า่บรหิารจดัการ 3 421,500.00 - - - 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 4,030,543.00 4,481,055.70 4,030,543.00 4,481,055.70 
รายไดค้า่เชา่ 3 39,000.00 - 39,000.00 - 
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั      
ดอกเบีย้รบั 5 2,253.43 - - - 

 

   

นโยบาย
การกาํหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
   สาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

บริษทัย่อย        
   ดอกเบีย้รบั 4 - - 36,240,912.04 6,531,703.04 

รายไดค้า่เชา่ 3 - - 180,000.00 180,000.00 
รายไดอ้ื่นๆ 3 - - - 919,274.14 

  รายไดค้า่บรหิารจดัการ 3 - - - 3,619,680.00 
บริษทัย่อยทางอ้อม      
รายไดค้า่เชา่ 3 - - 126,000.00 126,000.00 
รายไดอ้ื่นๆ 3 - - - 36,173.96 
บริษทัร่วมทางอ้อม      
รายไดค้า่บรหิารจดัการ 3 843,000.00 - - - 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 8,103,435.70 10,705,966.22 8,103,435.70 10,705,966.22 
รายไดค้า่เชา่ 3 97,500.00 - 97,500.00 - 
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั      

 ดอกเบีย้รบั 5 2,253.43 - - - 
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- (ต่อ) 

นโยบายการกาํหนดราคา 

1. คดิราคาขายตํ่ากวา่ลกูคา้ประจาํทัว่ไปประมาณรอ้ยละ 1 ถงึ 5 
2. คดิราคาขายตํ่ากวา่กลุ่มลกูคา้ประจาํชัน้ดปีระมาณรอ้ยละ 3 ถงึ 10 เน่ืองจากไมม่คีวามเสีย่งในการเรยีกเกบ็หน้ี

จากลกูหน้ี 
3. ตามอตัราทีต่กลงรว่มกนั 
4. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 
5. ตามทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู ้รอ้ยละ 7.75 ต่อปี  

 คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีา่ใชจ้า่ยสาํหรบัเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
สวสัดกิารอื่น ค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 8,086,674.02 8,450,664.59 4,359,155.00 3,967,739.02 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 336,502.00 295,616.00 174,836.00 158,957.00 
รวม 8,423,176.02 8,746,280.59 4,533,991.00 4,126,696.02 

 
   หน่วย : บาท 
   สาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 14,680,596.59 14,596,489.87 7,874,810.00 7,338,014.02 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 673,003.00 591,955.00 349,670.00 317,909.00 
รวม 15,353,599.59 15,188,444.87 8,224,480.00 7,655,923.02 
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.-  

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 
ลกูหน้ีการค้า     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,260,374.69 16,409,120.53 16,260,374.69 16,409,120.53 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 
สทุธ ิ 3,796,369.34 3,945,115.18 3,796,369.34 3,945,115.18 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย - - - 4,064,439.15 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บรษิทัรว่มทางออ้ม 151,435.00 1,250,487.20 - - 
รวม 151,435.00 1,250,487.20 21,000.00 4,085,439.15 

เจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - 63,000.00 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
รวม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 83,000.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 63,000.00 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งงวด 
  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ ลดลง 30 ม.ิย. 61 

กรรมการ - 200,000.00 (65,928.27) 134,071.73 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้เป็นการใหกู้ย้มืแก่กรรมการของบรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง โดยการทําสญัญากูย้มื 
ครบกาํหนดภายใน 6 เดอืน นับแต่วนัทาํสญัญา คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.75 ต่อปี  

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งงวด 
  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ ลดลง 30 ม.ิย. 61 

บรษิทัยอ่ย 1,270,077,591.40 169,187,970.65 (40,200,000.00) 1,399,065,562.05 
 

เงนิให้กู้ยมืดงักล่าวข้างต้นเป็นการให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อย ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงนิ ครบกําหนดเมื่อทวงถาม คิดอตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.5 ต่อปี  
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางอ้อม - ส่วนท่ีครบกาํหนดรบัชาํระภายในหน่ึงปี 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบกําหนดรบัชําระภายในหน่ึงปี 
มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งงวด 
  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ ลดลง 30 ม.ิย. 61 

บรษิทัรว่มทางออ้ม 75,776,000.00 - - 75,776,000.00 

เงนิใหกู้ย้มืดงักลา่ว เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่มทางออ้มสองแหง่ตามสดัสว่นการถอืหุน้เพือ่ซือ้ทีด่นิ โดยการทาํสญัญา
กู้ยมื ครบกาํหนดภายใน 3 ปี นับแต่วนัทาํสญัญา (ครบกาํหนดปี 2560) ให้กู้โดยไม่มหีลกัประกนั และไม่มกีาร
คดิดอกเบี้ยระหว่างกนั 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งงวด 
  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ ลดลง 30 ม.ิย. 61 

กรรมการ 30,000,000.00 - (30,000,000.00) - 

เงนิกูย้มืดงักลา่วขา้งตน้เป็นเงนิกูย้มืจากกรรมการของบรษิทัฯ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบกาํหนดเมือ่ทวงถาม ไมม่ี
การคดิดอกเบีย้ระหวา่งกนั 
 

6.3 อื่นๆ  

บรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มกีารคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหวา่งกนั ดงัต่อไปน้ี.- 
 

 หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 903.40 853.40 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํา้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ย 810.00 810.00 858.00 858.00 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 414.00 414.00 

บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 156.50 156.50 
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7. เงินลงทุนชัว่คราว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย.- 
    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม 
     30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด   125,262.30 4,423,991.81 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจาํธนาคาร  23,073,861.08 22,586,306.00 
รวม   23,199,123.38 27,010,297.81 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด เป็นเงนิลงทุนทีบ่รษิทัยอ่ย มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พือ่หากาํไรจาก
การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์

ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2561 และวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัยอ่ยมเีงนิลงทุนในเงนิฝากประจาํธนาคารมรีะยะเวลา
การฝาก 3 ถงึ 12 เดอืน อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.9 - 1.55 ต่อปี และรอ้ยละ 1.125 - 2.6 ต่อปี ตามลาํดบั 

 
8. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ 

 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 
ลกูหน้ีการคา้     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,260,374.69 16,409,120.53 16,260,374.69 16,409,120.53 
บรษิทัอื่น 319,672,648.29 241,470,814.17 229,214,142.63 181,353,653.44 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (23,875,397.65) (23,875,397.65) (23,875,397.65) (23,875,397.65) 
ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 312,057,625.33 234,004,537.05 221,599,119.67 173,887,376.32 
ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น     
บรษิทัยอ่ย - - - 4,064,439.15 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บรษิทัรว่มทางออ้ม 151,435.00 1,250,487.20 - - 
บรษิทัอื่น * 25,743,792.15 241,324,458.24 5,974,016.28 200,559,677.54 
รวมลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น 25,895,227.15 242,574,945.44 5,995,016.28 204,645,116.69 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ี     
    หมนุเวยีนอื่น - สทุธ ิ 337,952,852.48 476,579,482.49 227,594,135.95 378,532,493.01 

 

*  ปี 2560             
ลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - บรษิทัอื่น เป็นลกูหน้ีจากการทีบ่รษิทัฯ จา่ยคา่เสยีหายแทนผูข้ายโครงการไฟฟ้าทีไ่มส่ามารถ
จดัหาโรงไฟฟ้าทีม่กีาํลงัการผลติไมต่ํ่ากวา่ 12 เมกะวตัต ์มาขายคนืใหก้บัโจทก ์หรอืบรษิทัยอ่ยของโจทกไ์ด ้ภายใน
วนัที ่ 15 ธนัวาคม 2560 ตามขอ้เสนอของโจทก ์ เพือ่ประนีประนอมยอมความ ระงบัขอ้พพิาททางคดทีีถู่กฟ้องรอ้ง 
ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ขอ้ 26 เป็นจาํนวนเงนิ 690 ลา้นเยน (197.26 
ลา้นบาท) ทัง้น้ีภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ ไดท้ยอยรบัคนืเงนิคา่เสยีหายในเดอืนมกราคม และ
กุมภาพนัธ ์2561 ครบทัง้จาํนวนแลว้ 
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8. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ (ต่อ) 

ลกูหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีทีค่า้งชาํระหน้ีไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 
ลกูหน้ีการคา้ทีอ่ยูใ่นกาํหนดชาํระ 185,557,684.40 158,620,198.47 95,099,178.74 98,503,037.74 
ลกูหน้ีการคา้ทีเ่กนิกาํหนดชาํระ     
ไมเ่กนิกวา่ 3 เดอืน 77,188,145.50 25,349,123.49 77,188,145.50 25,349,123.49 
เกนิกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 11,476,974.68 25,688,817.37 11,476,974.68 25,688,817.37 
เกนิกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 33,898,997.24 20,753,035.44 33,898,997.24 20,753,035.44 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 27,811,221.16 27,468,759.93 27,811,221.16 27,468,759.93 

รวม 335,933,022.98 257,879,934.70 245,474,517.32 197,762,773.97 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (23,875,397.65) (23,875,397.65) (23,875,397.65) (23,875,397.65) 
ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 312,057,625.33 234,004,537.05 221,599,119.67 173,887,376.32 

 
9.  สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 
วตัถุดบิ 48,177,337.86 63,537,252.29 48,177,337.86 63,537,252.29 
วตัถุดบิระหวา่งทาง 2,431,850.58 12,791,139.92 2,431,850.58 12,791,139.92 
งานระหวา่งทาํ 5,045,959.98 7,725,041.55 5,045,959.98 7,725,041.55 
วสัดุสิน้เปลอืง 1,144,677.47 2,349,959.84 1,144,677.47 2,349,959.84 
อะไหล ่ 213,805.91 246,219.41 213,805.91 246,219.41 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 7,890,958.52 2,525,637.29 6,243,917.43 2,525,637.29 
รวม 64,904,590.32 89,175,250.30 63,257,549.23 89,175,250.30 
หกั คา่เผื่อการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (657,980.57) (657,980.57) (657,980.57) (657,980.57) 
สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 64,246,609.75 88,517,269.73 62,599,568.66 88,517,269.73 

 
10.  งานระหว่างก่อสร้าง - สญัญาเช่าทางการเงิน 

งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ เป็นงานระหวา่งตดิตัง้แผงเซลสแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามสญัญาเชา่ทีบ่รษิทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงทาํสญัญากบับรษิทัอื่นจาํนวนสามแหง่ 

 
 
 

 



 

หน้า 21 จาก 37 

11. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั ประกอบดว้ย.- 

     หน่วย : บาท 
    อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม 

ประเภทเงนิฝาก เพือ่คํ้าประกนั รอ้ยละ (ต่อปี) 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 
เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อ 

ของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
1.1 - 1.35 44,256,000.00 42,866,000.00 

เงนิฝากประจาํ 3 - 6 เดอืน หนงัสอืคํ้าประกนั 
ของบรษิทัรว่มทางออ้ม 

0.8 - 1 88,202,777.59 85,087,670.66 

เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน หนงัสอืคํ้าประกนั 
ของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 

0.9 726,000.00 726,000.00 

รวม   133,184,777.59 128,679,670.66 

 
12. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ย.- 

 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เงนิลงทุน 
ตามวธิรีาคาทุน  

เงนิปันผลรบัสาํหรบั      
งวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทุน (รอ้ยละ) 

30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 30 ม.ิย. 60 
บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,200.00 1,200.00 75.00 75.00 1,049.96 1,049.96 -   --

 
13. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ประกอบดว้ย.- 

 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 

เงนิลงทุน 
ตามวธิรีาคาทุน  

สว่นแบ่ง              
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบั 

งวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทุน (รอ้ยละ) 
30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 30 ม.ิย. 60 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม     

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั 1,484.00 1,484.00 49.50 49.50 562.50 527.32 35.18 15.93 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้ม       
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 1,990.00 1,981.00 50.00 50.00 1,849.21 1,778.49 66.01 (0.40) 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม       

บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั 2,919.00 2,919.00 40.00 40.00 1,082.34 1,051.03 31.31 48.50 

รวม     3,494.05 3,356.84 132.50 64.03 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ  

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ สาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 2561 
สรปุไดด้งัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 3,282,614,057.16 279,836,776.82 
ซือ้เพิม่ระหวา่งงวดทีร่าคาทุน 406,205,531.25 2,664,737.08 
รบัโอนจากสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 52,773.04 - 
โอนออกระหวา่งงวด (2,778,422.68) - 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวดทีม่ลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัทีข่าย   
   และตดัจาํหน่าย (413,628.83) - 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบังวด (70,655,872.65) (13,295,658.60) 
โอนกลบัคา่เผื่อจากการดอ้ยคา่สาํหรบังวด 165,113.48 165,113.48 
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2561  3,615,189,550.77 269,370,968.78 

 
15. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิสาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 (ปรบัปรงุใหม)่ 643,687,143.72 
รบัโอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 62,890.00 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด (9,541,474.33) 
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2561  634,208,559.39 

 
16. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

16.1 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ย.-  

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,617,853.76 6,206,570.60 6,031,135.73 5,704,624.62  
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - (7,358.00) - (7,358.00) 
สทุธ ิ 6,617,853.76 6,199,212.60 6,031,135.73 5,697,266.62 
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16. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

16.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งงวด มดีงัน้ี.- 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ณ วนัที ่
1 ม.ค. 61 

บนัทกึเป็น
(รายจา่ย)รายได้
สาํหรบังวดใน

กาํไรหรอืขาดทุน 
ณ วนัที ่

30 ม.ิย. 61 

 
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 61 

บนัทกึเป็น
(รายจา่ย)รายได้
สาํหรบังวดใน

กาํไรหรอืขาดทุน 
ณ วนัที ่

30 ม.ิย. 61 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    

  
   สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 - 131,596.11 131,596.11 - 131,596.11 
   เงนิลงทุนระยะยาว - 4,047.00 4,047.00 - 4,047.00 4,047.00 
   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 271,725.80 (25,167.29) 246,558.51 262,684.92 (30,066.69) 232,618.23 
   หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 5,803,248.69 432,403.45 6,235,652.14 5,310,343.59 352,530.80 5,662,874.39 

  รวม 6,206,570.60 411,283.16 6,617,853.76 5,704,624.62 326,511.11 6,031,135.73 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี       
     เงนิลงทุนระยะยาว (7,358.00) 7,358.00 - (7,358.00) 7,358.00 - 

สทุธ ิ 6,199,212.60 418,641.16 6,617,853.76 5,697,266.62 333,869.11 6,031,135.73 

16.3 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 
   หน่วย : บาท 
   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั :     
 ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบังวด 2,638,436.23 3,454,842.16 2,622,481.17 3,378,761.67 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
 คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่

เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวรบัรู้
เมือ่เริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (201,659.24) (259,660.14) (160,315.81) (167,131.63) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 2,436,776.99 3,195,182.02 2,462,165.36 3,211,630.04 
 

   หน่วย : บาท 
   สาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั :     
 ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบังวด 8,168,827.03 9,573,272.89 8,028,692.97 9,466,416.62 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
 คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่

เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวรบัรู้
เมือ่เริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (418,641.16) (1,113,319.96) (333,869.11) (855,899.21) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 7,750,185.87 8,459,952.93 7,694,823.86 8,610,517.41 
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17. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - 7,515,529.07 - 7,515,529.07 
ทรสัตร์ซีที 69,453,160.28 133,485,348.83 63,839,820.25 116,392,957.31 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 187,749,878.88 150,000,000.00 46,300,000.00 150,000,000.00 
รวม 257,203,039.16 291,000,877.90 110,139,820.25 273,908,486.38 

ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2561 และวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 อตัราดอกเบีย้เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย  
1. เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.12 ต่อปี 
2. ทรสัตร์ซีที อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.5 - 4.39 ต่อปี และ 2.35 - 4.09 ต่อปี ตามลาํดบั 
3. ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.2 - 5.8125 ต่อปี และ 3.25 - 3.85 ต่อปี ตามลาํดบั 

 

18.  ตัว๋แลกเงินขายลด 

ในระหวา่งปี 2561 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิแหง่หน่ึง จาํนวน 12 
ฉบบั มลูคา่ทีต่ราไว ้ 615 ลา้นบาท และจา่ยชาํระคนืระหวา่งปี จาํนวน 480 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.45 ต่อปี 
คงเหลอืตัว๋แลกเงนิขายลด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 จาํนวน 11 ฉบบั มลูคา่ทีต่ราไว ้515 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระ
ในเดอืนสงิหาคม ถงึเดอืนพฤศจกิายน 2561 

 

19. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 ม.ิย. 61 

31 ธ.ค. 60 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

 
30 ม.ิย. 61 

 
31 ธ.ค. 60 

เจา้หน้ีการคา้     
บรษิทัอื่น 12,841,816.30 21,336,684.68 12,355,229.70 13,540,395.09 
เจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น     
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - 63,000.00 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
บรษิทัอื่น 102,087,054.59 139,850,055.92 7,058,681.66 3,360,343.21 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 
บรษิทัอื่น 

 
11,302,209.87 

 
8,914,593.87 

 
5,749,522.74 

 
4,389,386.85 

รายไดร้บัล่วงหน้า 
บรษิทัอื่น 

 
70,250.00 

 
38,700.00 

 
70,250.00 

 
38,700.00 

ดอกเบีย้คา้งจา่ย 
บรษิทัอื่น 

 
23,501,468.82 

 
19,698,879.64 

 
1,881,138.38 

 
2,062,003.68 

รวม 149,822,799.58 189,858,914.11 27,134,822.48 23,473,828.83 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิสาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 
มดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 
    

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 1,638,770,653.98 11,250,000.00 
บวก  กูเ้พิม่ระหวา่งงวด 405,283,135.00 29,248,000.00 
บวก  ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลีย่น 36,096,666.43 - 
หกั    จา่ยชาํระคนืระหวา่งงวด (113,838,841.92) (5,250,000.00) 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 1,966,311,613.49 35,248,000.00 
หกั    สว่นทีค่รบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (241,389,496.33) (19,200,000.00) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 1,724,922,117.16 16,048,000.00 

ในระหวา่งไตรมาสที ่1 ปี 2561 บรษิทัยอ่ยทางตรงไดร้บัวงเงนิกูย้มื มรีายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

วงเงนิกูย้มื วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย อตัราดอกเบีย้ การผอ่นชาํระ 
สนิเชื่อสว่น ก. 632 ลา้นบาท เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง ภายใน 12 เดอืน นบัจาก LIBOR ภายใน 3 ปี นบัจากวนัที ่
สนิเชื่อสว่น ข. 465 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น  เบกิรบัสนิเชื่อสว่น ก 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื สว่น ข งวดแรก  หรอื สว่น ข งวดแรก 
 
21. ประมาณการหน้ีสินสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สทุธิ 

 การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิสาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่
30 มถุินายน 2561 ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
    

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 29,362,614.00 26,551,718.00 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั 1,878,661.00 1,500,852.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 414,185.00 372,712.00 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานสาํหรบังวด (110,910.00) (110,910.00) 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 31,544,550.00 28,314,372.00 
หกั สว่นทีค่รบกําหนดชาํระในหน่ึงปี (252,354.00) (127,330.00) 
ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ 31,292,196.00 28,187,042.00 
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22. เงินปันผลจ่าย 

เงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ยในระหวา่งงวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 มดีงัน้ี.- 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย 

เงนิปันผล 
จา่ยต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปันผลจา่ย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่า่ยเงนิ

ปันผล 
ปี 2561     
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผล
การดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2560 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 
เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 

0.08 66.88 23 พ.ค. 2561 

ปี 2560     
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผล
การดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2559 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560 

0.04 61.25 24 พ.ค. 2560 

 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 เมือ่วนัที ่ 25 เมษายน 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิจาก 
ผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2560 โดยจา่ยเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวม
เป็นเงนิ 66.88 ลา้นบาท 

 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิจากผล
การดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท รวมเป็นเงนิ 61.25 ลา้นบาท โดย
จ่ายเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท และจ่ายเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท (25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล  ในกรณีทีผู่ถ้อื
หุน้รายใดมเีศษของหุ้นเดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแล้ว ใหจ้่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 
หุน้ละ 0.04 บาท) 

 
23. กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานสําหรบังวด คํานวณโดยการหารกําไรสุทธสิําหรบังวดที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบรษิทัฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหวา่งงวด 
โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี.- 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 8,619,456.89 62,067,094.96 9,847,547.31 12,846,520.21 
จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ (หุน้) 836,030,770 796,209,701 836,303,770 796,209,701 
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.01 0.08 0.01 0.02 
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23. กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (ต่อ) 

   สาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 158,104,668.60 131,834,778.82 30,776,510.57 34,441,471.80 
จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ (หุน้) 836,030,770 796,208,404 836,030,770 796,208,404 
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.19 0.17 0.04 0.04 

 
24. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน  

ขอ้มลูสว่นงานดําเนินงานทีนํ่าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีผู่ม้อีํานาจตดัสนิใจ
สงูสุดดา้นการดําเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บั   
สว่นงานและประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน ทัง้น้ี ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของบรษิทั คอื 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน  
สว่นงานดาํเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อ
ผูม้อีาํนาจการตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุม่บรษิทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์
สว่นงาน 2 : ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
สว่นงาน 3 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
สว่นงาน 4 : ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาและบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

สว่นงานภมูศิาสตร ์: 

ในการนําเสนอการจําแนกส่วนงานภูมศิาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกําหนดจากสถานที่ตัง้      
ของลกูคา้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดาํเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่าํคญั ดงัน้ี 

สว่นงาน  ขอบเขตการดาํเนินงานหลกั 
ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์บาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  
ประเทศญีปุ่่ น ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ประเทศฮอ่งกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 28 จาก 37 

24. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

24.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 110,348 75,088 - 11,852 (3,164) 194,124 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 31,944 63,981 - 1,371 2,584 99,880 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 55,163 - - - 55,163 
   ดอกเบีย้รบั 19,007 263 9,920 225 (28,855) 560 
   เงนิปันผลรบั - 22,374 42,924 - (65,298) - 
   อื่นๆ (2,172) 2,428 21,563 - 2,480 24,299 
สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  - - - - (27,606) (27,606) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (6,703) (31,280) (83) (17) (2,491) (40,574) 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (13,658) (10,306) (19,215) (1,467) 1,754 (42,892) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (16,109) (17,384) (53,261) (449) 28,846 (58,357) 
รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได ้ (2,462) 3 47 (25) - (2,437) 
กาํไร(ขาดทุน)ของสว่นงาน 9,847 85,242 1,895 (362) (88,586) 8,036 

ขาดทุนของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 583 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 8,619 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 104,387 84,566 - 3,417 (3,009) 189,361 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 34,088 63,307 - 1,258 2,258 100,911 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 59,456 - - - 59,456 
   ดอกเบีย้รบั 6,633 1,119 20,034 29 (27,123) 692 
   เงนิปันผลรบั - - 121,259 - (121,259) - 
   อื่นๆ 7,120 - 6,118 (187) (12,363) 688 
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - 50,882 - - 50,882 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (6,522) (31,553) (82) (38) (2,041) (40,236) 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (13,381) (9,228) (24,247) (374) 8,889 (38,341) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (11,880) (23,072) (47,697) (123) 27,312 (55,460) 
รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได ้ (3,212) - 70 (53) - (3,195) 
กาํไรของสว่นงาน 12,846 60,029 126,337 512 (124,327) 75,397 

 กาํไรของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (13,330) 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 62,067 
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24. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

24.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 231,116 134,246 - 26,382 (6,322) 385,422 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 70,569 111,445 - 6,363 4,768 193,145 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 105,789 - - - 105,789 
   ดอกเบีย้รบั 36,399 465 23,804 545 (60,170) 1,043 
   เงนิปันผล 23 22,374 42,924 - (65,298) 23 
   อื่นๆ 1,625 6,053 40,083 1,048 3,669 52,478 
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  - - - - 132,496 132,496 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (13,296) (62,453) (165) (35) (4,581) (80,530) 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (25,523) (17,622) (36,094) (2,618) 4,375 (77,482) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (31,326) (34,938) (107,912) (497) 60,177 (114,496) 
รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได ้ (7,695) 5 68 (128) - (7,750) 
กาํไร(ขาดทุน)ของสว่นงาน 30,776 131,118 (37,292) 4,678 75,436 204,716 

กาํไรของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม  (46,612) 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  158,104 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสว่นทีปั่นสว่นได ้ 269,371   3,793,894 32,196 147 153,790 

 
4,249,398 

สนิทรพัยอ์ื่น      4,622,768 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561    8,872,166  
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24. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

24.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 249,169 133,471 - 6,289 (5,944) 382,985 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 77,359 106,153 - 2,195 4,517 190,224 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 114,942 - - - 114,942 
   ดอกเบีย้รบั 6,728 2,194 40,311 58 (48,209) 1,082 
   เงนิปันผลรบั - - 121,259 - (121,259) - 
   อื่นๆ 12,199 2,330 21,522 22 (19,972) 16,101 
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  - - 64,033 - - 64,033 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (12,957) (62,078) (155) (77) (4,203) (79,470) 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (24,575) (20,553) (35,431) (803) 15,536 (65,826) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (15,703) (45,027) (84,662) (255) 48,395 (97,252) 
รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได ้ (8,611) - 228 (77) - (8,460) 
กาํไรของสว่นงาน 34,440 97,961 127,105 1,063 (125,195) 135,374 
กาํไรของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (3,539) 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 131,835 
สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสว่นทีปั่นสว่นได ้ 265,942 2,974,733 32,357 253 162,267 

 
3,435,552 

สนิทรพัยอ์ื่น      4,650,588 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560    8,086,140  

 
24.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการดาํเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่
30 มถุินายน 2561 และ 2560 มดีงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม 
 ปี 2561 ปี 2560 
ประเทศไทย 155,217,212.09 143,118,423.66 
ประเทศญีปุ่่ น 38,907,173.70 46,242,796.80 
รวม 194,124,385.79 189,361,220.46 
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24. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

24.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการดาํเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์(ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   สาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม 
 ปี 2561 ปี 2560 
ประเทศไทย 322,144,224.42 320,363,243.08 
ประเทศญีปุ่่ น 63,277,913.51 62,621,581.37 
รวม 385,422,137.93 382,984,824.45 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนตามสว่นงานภมูศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
มดีงัน้ี.- 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 

     
30 ม.ิย. 61 

31 ธ.ค. 60 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

ประเทศไทย   5,398,392,597.25 5,307,675,114.69 
ประเทศญีปุ่่ น   2,649,466,855.11 2,234,037,638.33 
รวม   8,047,859,452.36 7,541,712,753.02 

สาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 2561 และ 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มรีายการกบั
ลกูคา้ภายนอกจาํนวน 3 ราย ทีม่มีลูคา่ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม ดงัน้ี.- 

   หน่วย : ลา้นบาท 
   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 49.16 19.22 49.16 19.22 
สว่นงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 126.57 155.50 - - 
รายไดร้วม 175.73 174.72 49.16 19.22 

 
   หน่วย : ลา้นบาท 
   สาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 111.51 113.31 111.51 113.31 
สว่นงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 233.01 240.09 - - 
รายไดร้วม 344.52 353.40 111.51 113.31 
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25. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้  

25.1 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มสามแหง่ในประเทศญีปุ่่ นมภีาระผกูพนัที่
จะตอ้งจา่ยลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคต ดงัน้ี.- 

งบการเงนิรวม 
  30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น (หน่วย : ลา้นเยน) 1,624.46 5,913.88 

25.2 ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2561 และวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มสองแห่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายลงทุน
ระบบการตดิตัง้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาตามสญัญาในอนาคตเป็นจาํนวน 4.11 ลา้นบาท และ 4.60 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

25.3 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้บับรษิทัแห่งหน่ึงตามสญัญาสนับสนุนโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนพื้นดนิเป็นจํานวน 
75.90 ลา้นบาท และ 79.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

25.4 บรษิทัย่อยทางออ้มสีแ่ห่งในประเทศไทยไดท้ําสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยมกีําลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต ์สญัญาสามฉบบัมรีะยะเวลา 5 ปี และต่อสญัญาโดย
อตัโนมตัคิรัง้ละ 5 ปี จนกวา่จะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาและอกีหน่ึงฉบบัมรีะยะเวลา 25 ปี 

25.5 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทยไดท้าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จาํนวน 8 แหง่ โดยมกีาํลงัการผลติรวม 1,509.20 
กโิลวตัต ์สญัญาดงักลา่วมรีะยะเวลา 25 ปี 

25.6 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่ นไดท้ําสญัญาว่าจา้งงานการบรหิารจดัการสาํหรบัธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ โดยมกีําลงัการผลติรวม 12,009.80 กโิลวตัต์ สญัญากําหนดให้บรษิทัย่อยทางอ้อมจะต้องจ่ายชําระ
คา่ตอบแทนปีละ 10 ลา้นเยน เป็นระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และต่อสญัญาโดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 1 ปี จนกวา่จะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา 

25.7 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํสญัญาเชา่และสญัญาบรกิารต่างๆ หลายฉบบั โดยมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยค่าเชา่และ
คา่บรกิารในอนาคต ดงัน้ี 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 
      30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 
สญัญาบรกิารรกัษาความปลอดภยั - 172,500.00 
สญัญาเชา่ 2,974,700.00 3,304,700.00 
รวม 2,974,700.00 3,477,200.00 

 

25.8 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางอ้อม มหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้
ตามหนงัสอืคํ้าประกนัของธนาคารหลายแห่งในงบการเงนิรวมจาํนวนเงนิ 169.04 ลา้นบาท เท่ากนั และในงบการเงนิ
เฉพาะกจิการจาํนวนเงนิ 81.42 ลา้นบาท เทา่กนั 

25.9 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผูกพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหว่างกนั ตามรายละเอยีดที่กล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ขอ้ 6.3 
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26. คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯ : 

เมือ่วนัที ่ 9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัคาํฟ้องต่อศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
รว่มกบับุคคลอื่น 7 ราย บรษิทัฯ ตกเป็นจาํเลยรว่มที ่ 1 ในฐานความผดิละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดย
โจทกอ์า้งวา่พนกังานของโจทกนํ์าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกคา่เสยีหาย รวม
เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 753.97 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง 

 บริษทัย่อยทางอ้อม : 

เมือ่วนัที ่ 9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญี่ปุ่ น 3 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha  
(Jpn Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”) และ Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 
(“GK3”)] ไดร้บัคาํฟ้องรอ้งต่อศาลแห่งเมอืงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่ น รว่มกบับุคคลอื่น 2 ราย โดยบรษิทัฯ ตกเป็นจาํเลย
รว่ม ในความผดิฐานละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งวา่พนกังานของโจทกนํ์าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกคา่เสยีหาย รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 974.72 ลา้นเยน  

บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาเพือ่ระงบัขอ้พพิาททางคด ีทัง้คดใีนประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ นทัง้หมด โดยสามารถเจรจาตกลง
กนัได ้ฝ่ายบรษิทัโจทกแ์ละบรษิทัในประเทศญีปุ่่ น ไมป่ระสงคจ์ะดาํเนินคดกีบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในประเทศญีปุ่่ นอกี
ต่อไป และไดม้กีารยืน่คาํรอ้งขอถอนฟ้องคดต่ีอศาลในวนัที ่ 15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 ตามลาํดบั
เสรจ็สิน้แลว้ ทัง้น้ีโจทกแ์ละจาํเลยไดต้กลงทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืสนบัสนุนในการประกอบการซึง่กนัและกนั จงึไดม้กีารตกลง
ทาํสญัญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหวา่ง บรษิทัยอ่ยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2559 เป็นคา่พฒันา
โครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดกาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต)์ จาํนวนเงนิ 270 ลา้น
เยน โดยมกีารจ่ายชาํระครบทัง้จาํนวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2559  

นอกจากขอ้ตกลงเพื่อระงบัขอ้พพิาททางคดดีงักลา่วขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯ ยงัมภีาระผกูพนัตอ้งจดัหาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยอ์ื่นๆ ทีม่กีาํลงัการผลติไมต่ํ่ากวา่ 12 เมกะวตัต ์มาขายใหก้บัโจทกห์รอืบรษิทัยอ่ยของโจทกภ์ายในวนัที ่ 15 
ธนัวาคม 2560 หากไมส่ามารถดาํเนินการได ้บรษิทัฯ ตอ้งจ่ายคา่เสยีหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นเงนิ 690 ลา้นเยนหรอืประมาณ 
197.26 ลา้นบาท ในระหวา่งการเจรจาประนีประนอมยอมความ บรษิทัฯ ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ นให้
ชดใชค้า่เสยีหายแก่กลุ่มบรษิทัจากขอ้พพิาทคดดีงักล่าว รวมทัง้จดัหาโรงไฟฟ้าอื่นมาขายใหแ้ก่โจทกต์ามทีโ่จทกเ์สนอ 
โดยผูข้ายยนิยอมทีจ่ะจดัหาโรงไฟฟ้าอื่นมาขายใหก้บัโจทกต์ามทีโ่จทกเ์สนอ และยนิยอมทีจ่ะรบัผดิในความเสยีหาย
ทัง้ปวงทีอ่าจมขีึน้ 

เมือ่วนัที ่ 20 สงิหาคม 2559 บรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญีปุ่่ น 2 แหง่ [Alternative Energies Kabushiki Kaisha      
(Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง [MOU] รว่มกบับรษิทั
ผูข้ายโครงการ [Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”)] ใหบ้รษิทั GE ชดใชค้า่เสยีหายแก่กลุม่บรษิทัฯ จากขอ้
พพิาททางคดดีงักลา่ว จาํนวน 270 ลา้นเยน ในระหวา่งปี 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มไดร้บัชาํระเป็นจาํนวนเงนิรวม 200.74 
ลา้นเยน และภายหลงัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดร้บัชาํระสว่นทีเ่หลอืครบทัง้จาํนวนแลว้เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2561 
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26. คดีฟ้องร้อง (ต่อ) 

ทัง้น้ี เมือ่วนัที ่5 มกราคม 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญีปุ่่ น 2 แหง่ขา้งตน้ ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) 
เพิม่เตมิรว่มกบับรษิทัผูข้ายโครงการ (GE) โดยให ้ GE ดาํเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ื่นๆ ทีม่ี
กาํลงัการผลติไมต่ํ่ากวา่ 12 เมกะวตัต ์มาขายคนืใหโ้จทก ์หรอืบรษิทัยอ่ยของโจทกภ์ายในวนัที ่15 ธนัวาคม 2560 หาก
ไมส่ามารถดาํเนินการไดต้อ้งจา่ยคา่ความเสยีหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นจาํนวนเงนิ 690 ลา้นเยนหรอืประมาณ 197.26 ลา้น
บาท เมือ่ครบกําหนดเวลา GE ไมส่ามารถดาํเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าอื่นมาขายใหโ้จทกต์ามทีโ่จทกเ์สนอ จงึตอ้ง
จา่ยคา่ความเสยีหายใหโ้จทก ์ อยา่งไรกต็ามเมื่อวนัที ่ 29 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่ความเสยีหายใหก้บั
โจทก ์และไดม้กีารเรยีกคา่เสยีหายจาก GE ภายหลงัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ ไดร้บัชาํระคา่เสยีหายจาก GE 
ครบทัง้จาํนวนแลว้ (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ขอ้ 8) 
 

27. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

27.1   โครงการ Kurihara กาํลงัการผลติ 23 เมกะวตัต ์

 เมือ่วนัที ่ 26 ธนัวาคม 2556 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 2 แหง่ในประเทศญีปุ่่ น [Alternative Energies Kabushiki Kaisha 
(“AEKK”) และ Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”)] ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้ผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยก์บับรษิทัแหง่หน่ึงในประเทศญีปุ่่ น จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลติ 13 เมกะวตัต ์ และ 
10 เมกะวตัต ์ ตามลาํดบั โดยเงือ่นไขในสญัญาทีส่าํคญัคอื AEKK จะตอ้งลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ AE Power 
Godo Kaisha (“GK2”) จากผูถ้อืหุน้เดมิซึง่การพฒันาโครงการขา้งตน้ไดด้าํเนินการในนามของ GK1 และ GK2 

เมือ่วนัที ่ 9 มกราคม 2557 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม [บรษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (“EPCO-E”)] ไดล้งนามในสญัญา
รว่มลงทุน (Tokumei Kumiai Agreement “TK Agreement”) กบั GK1 เพือ่พฒันาโครงการ Kurihara Phase 2 
(ขนาดกาํลงัการผลติ 10 เมกะวตัต)์ และวนัที ่15 พฤษภาคม 2557 EPCO-E ไดล้งนามใน TK Agreement กบั GK2 
เพือ่พฒันาโครงการ Kurihara Phase 1 (ขนาดกาํลงัการผลติ 13 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ญัญารว่มทุนทัง้ 2 ฉบบัน้ี EPCO-E 
จะตอ้งจา่ยเงนิลงทุนเพือ่ก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ และ EPCO-E จะไดร้บัผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายโุครงการ  

GK1 และ GK2 ไดม้กีารตกลงเขา้รบัสทิธใินการผลติไฟฟ้าสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ (Fit)  
มูลค่ารวม 287.43 ลา้นเยน (คดิเป็น 90.65 ลา้นบาท) รวมถงึการก่อสรา้งสายส่งและเสาเพื่อขอเชื่อมต่อกบัระบบ 
ของการไฟฟ้า (Grid Connection) จากการไฟฟ้าประเทศญีปุ่่ น (Tohoko Electricity Power Company) มลูคา่รวม 
182.61 ลา้นเยน (คดิเป็น 55.51 ลา้นบาท) ซึง่ปัจจุบนั GK1 และ GK2 ไดจ้า่ยชาํระคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วทัง้จาํนวนแลว้ 
และจะใชร้ะยะเวลาในการเชื่อมต่อประมาณ 25 เดอืน ปัจจุบนัผูพ้ฒันาโครงการอยูใ่นระหวา่งการจดัการเรือ่งทีด่นิ ใน
เรือ่งการเปลีย่นประเภททีด่นิ 

ในระหวา่งปี 2560 GK1 และ GK2 ไดล้งนามในสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า โดยมมีลูคา่ตามสญัญา 2,000.77 ลา้นเยน 
และ 1,168.02 ลา้นเยน ตามลาํดบั ปัจจุบนั GK1 และ GK2 ไดจ้า่ยชาํระคา่ก่อสรา้งแลว้ รวมทัง้สิน้ 1,173.49 ลา้นเยน 
และจะใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ประมาณ 1 ปี 

27.2   โครงการ Kyotamba กาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต ์

 เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2558 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่ น [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn 
Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนามในสญัญา “Project Development, Real 
Estate Sale & Purchase and FIT Transfer Agreement” กบับรษิทัแห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่ น เพื่อพฒันาโครงการ  
Kyotamba Mizuho 12.008 MWp Solar Plant (ขนาดกําลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต์) มลูค่า 750 ลา้นเยน สญัญา
ดงักล่าวไดร้วมทีด่นิ และใบอนุญาตต่างๆ และค่าก่อสรา้งสายสง่และเสาเพื่อเชื่อมต่อกบัการไฟฟ้า (Grid Connection) 
ซึง่ AEKK และ GK2 ไดช้าํระเงนิคา่ทีด่นิและคา่พฒันาตามสญัญาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 
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27. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน (ต่อ) 

27.2   โครงการ Kyotamba กาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต ์(ต่อ) 

 เมือ่วนัที ่ 1 เมษายน 2559 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม [บรษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่ จาํกดั (“EPCO-E”)] ไดล้งนามใน TK 
Agreement กบั GK3 เพือ่พฒันาโครงการ Kyotamba (ขนาดกาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ญัญารว่มทุนน้ี 
EPCO-E จะตอ้งจา่ยเงนิลงทุนเพือ่การก่อสรา้งโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ และ EPCO-E จะไดร้บัผลตอบแทน
จากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายโุครงการ 

 โครงการดงักล่าวไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป 

 เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2560 AEKK ไดโ้อนหุน้ทัง้หมดของ GK3 ใหแ้ก ่Kyotamba Solar Holding Ippan Shadan Houjin 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งทางกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

 เมือ่วนัที ่ 14 กนัยายน 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม GK3 ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารจดัการสนิทรพัยก์บับรษิทั
แหง่หน่ึงในประเทศญีปุ่่ น ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการงานบรหิารจดัการสนิทรพัยข์องโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์

 ในปี 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม GK3 ไดว้า่จา้งทีป่รกึษากฎหมายใหส้อบทาน TK Agreement และสรปุวา่ สญัญา
ดงักลา่วไมม่ผีลบงัคบัใช ้ 

 เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2560 ไดม้กีารยกเลกิ TK Agreement ระหวา่ง EPCO-E กบั GK3 ฉบบัลงวนัที ่1 เมษายน 2559 
และไดท้าํสญัญาใหม ่ เมือ่วนัที ่ 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดมิ ซึง่เน้ือหาหลกัคอืการเปลีย่นแปลงสดัสว่นผลตอบแทน 
จากเดมิคอืสดัสว่นรอ้ยละ 97 : 3 เป็นรอ้ยละ 98 : 2 และสดัสว่นการจา่ยเงนิลงทุนจากเดมิ 648.95 ลา้นเยน (ซึง่จา่ย
ชาํระเงนิลงทุนแลว้จาํนวน 50 ลา้นเยน เมือ่วนัที ่ 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทัง้น้ี EPCO-E ไดร้บัคนืเงนิ
ลงทุนจาก GK3 ตามสญัญาฉบบัเดมิทีย่กเลกิ จาํนวน 50 ลา้นเยน และจ่ายเงนิลงทุนตามสดัสว่นของสญัญาฉบบัใหม่
จาํนวน 931 ลา้นเยน แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2560 

27.3 โครงการ Shichikashuku กาํลงัการผลติ 3.465 เมกะวตัต ์

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่ 7/2559 เมือ่วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่
จาํกดั (“EPCO-E”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทางออ้มของบรษิทัฯ เขา้ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์น
ประเทศญีปุ่่ น Shichikashuku 1 - 2 รวมจาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลติ 1.98 เมกะวตัต ์และ 1.485 เมกะวตัต ์
ตามลาํดบั  ปัจจบุนัยงัไมม่กีารลงนามในสญัญารว่มลงทุน (TK Agreement) แต่อยา่งใด  

เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”)] ไดล้ง
นามในสญัญาซือ้ขายหุน้ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) ("GK4") จากผูถ้อืหุน้เดมิ มลูคา่ตาม
สญัญา 410.42 ลา้นเยน ซึง่ GK4 เป็นผูไ้ดร้บัสทิธใินการพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ จาํนวน 2 
โครงการ ตามทีก่ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ สญัญาดงักลา่วไดร้วมสทิธใินการผลติไฟฟ้า และใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ก่อสรา้งโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ (Fit) มลูคา่ 314.37 ลา้นเยน (คดิเป็น 95.44 ลา้นบาท) รวมถงึสทิธใินทีด่นิ
มลูคา่ 96 ลา้นเยน (คดิเป็น 95.44 ลา้นบาท)  ซึง่ทีด่นิดงักลา่ว GK4 ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายทีด่นิกบับรษิทัแหง่หน่ึง
ในประเทศญีปุ่่ น โดยสญัญาฉบบัดงักลา่วจะมผีลเมือ่โครงการดงักลา่วไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ 
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27. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน (ต่อ) 

27.4 โครงการลงทุนในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้น
รว่ม (Co-Generation Combined Power Plant) : 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

เมือ่วนัที ่ 16 กุมภาพนัธ ์ 2559 และ วนัที ่ 29 มถุินายน 2559 EP ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ ของบรษิทั 3 แหง่ 
จาํนวน 3 ฉบบั รวมเป็นมลูคา่ตามสญัญา 2,649.68 ลา้นบาท เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้าขนาด
เลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม (Co - Generation Combined Power Plant) 
จาํนวน 3 โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลติสงูสดุรวม 360 เมกะวตัต ์และ ไอน้ํากาํลงัการผลติสงูสดุรวม 90 ตนัต่อชัว่โมง ตาม
เงือ่นไขสญัญาทัง้ 3 ฉบบั ระบุวา่จะตอ้งไดร้บัอนุมตักิารเขา้ทาํรายการดงักลา่วจากทีป่ระชุมคณะกรรมการและ 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ EP 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 5/2559 เมือ่วนัที ่ 8 มถุินายน 2559 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ 
EP ครัง้ที ่ 2/2559 เมือ่วนัที ่ 8 สงิหาคม 2559 อนุมตัใิห ้EP เขา้ทาํรายการดงักลา่วได ้โดยมขีอ้มลูทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั
การทาํสญัญาดงักลา่วขา้งตน้ดงัน้ี.- 

ให ้ EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิ จาํกดั เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจาํนวน 3,099,998 หุน้ โดยมี
มลูคา่ตามสญัญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ ในบรษิทัดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 และ
สดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั EP จา่ยชาํระคา่หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ครบทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่
วนัที ่11 มกราคม 2560 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ไดจ้า่ยชาํระเงนิมดัจาํเพือ่ซือ้หุน้แลว้รวมเป็นจาํนวนเงนิ 300 ลา้นบาท 

โรงไฟฟ้า SSUT ไดเ้ริม่จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ ขนาดกาํลงัการผลติสงูสดุรวม 240 เมกะวตัต ์ และ ไอน้ํา
กาํลงัการผลติสงูสดุรวม 60 ตนัต่อชัว่โมง ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่3 ธนัวาคม 2559 และ
วนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560  เมือ่
วนัที ่ 24 กุมภาพนัธ ์ 2560 ของ EP มมีตอินุมตัใิห ้ EP เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอสทซี ี เอน็เนอรย์ี ่ จาํกดั จาํนวน 
78,447,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน และเขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอเพก็ซ ์ เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั 
จาํนวน 20,602,400 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 81.25 ของทุนจดทะเบยีน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เขา้ถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั 
แทค เอน็เนอยี ่ จาํกดั (TAC) ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และเพือ่เขา้ถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ี จาํกดั (PPTC) ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 25 และบรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั (SSUT) ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ย
ชาํระคา่หุน้ของทัง้ 2 บรษิทัขา้งตน้ครบถว้นแลว้เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2560 และวนัที ่26 เมษายน 2560  

 เมือ่วนัที ่ 28 กนัยายน 2560 EP ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั พพีทีซี ี จาํกดั จากผูถ้อืหุน้เดมิเพิม่เตมิ ในสดัสว่นรอ้ยละ 
24.50 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วทัง้จาํนวนแลว้  

 
28. การบริหารจดัการทนุ 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื การดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนเป็น 2.50 : 1 และ 
2.44 : 1  ตามลาํดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 1.11 : 1 และ  1.10 : 1 ตามลาํดบั 
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29. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯ : 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2561 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2561 มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ มถุินายน 2561 และจากกําไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็น
เงนิ 41.80 ลา้นบาท โดยจา่ยเป็นเงนิสด และกาํหนดใหจ้า่ยปันผลในวนัที ่12 กนัยายน 2561 

 
30. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ไดม้กีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน สิน้สดุ

วนัที ่ 30 มถุินายน 2560 ใหม ่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชใีนงวดปัจจุบนั ซึง่ไมม่ผีลกระทบต่อ

กาํไรสทุธหิรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ การจดัประเภทรายการใหม ่มดีงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 

  

การจดัประเภท

รายการใหม ่ เพิม่ขึน้(ลดลง) 

ตามทีเ่คย

รายงานไว ้

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 36,200,356.04 (1,506,847.97) 37,707,204.01 

ตน้ทุนทางการเงนิ 55,460,006.06 1,506,847.97 53,953,158.09 
    

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  สาํหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 

  

การจดัประเภท

รายการใหม ่ เพิม่ขึน้(ลดลง) 

ตามทีเ่คย

รายงานไว ้

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 61,708,689.54 (2,014,164.40) 63,722,853.94 

ตน้ทุนทางการเงนิ 97,251,948.53 2,014,164.40 95,237,784.13 

 
31. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิระหวา่งกาลน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2561 
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