
 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 

รำยงำนผูส้อบบญัชแีละงบกำรเงนิ 

ส ำหรบังวดเก้ำเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 





30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 1 ม.ค. 59 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ (สอบทานแล้ว) (สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79,548,026.49       439,461,620.55      38,934,342.50       6,375,710.20         9,299,972.65         

เงินลงทุนชั�วคราว 6 388,199,194.13      1,984,913,979.84   60,924,047.09       315,636,528.86      584,785,800.57      

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 5.2 และ 7 268,000,502.20      366,597,586.49      228,145,886.00      140,461,442.65      175,191,802.34      

ส่วนของสินทรัพย์ที�ครบกําหนดรับชําระภายในหนึ�งปี

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 5.2 75,776,000.00       -                      -                      -                      -                      

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 2,276,344.23         2,317,449.28         2,140,621.71         2,257,997.82         2,300,063.72         

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 5.2 -                      -                      -                      933,152,246.35      -                      

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 69,232,095.30       60,505,528.38       64,145,018.87       69,232,095.30       59,898,314.40       

งานระหว่างก่อสร้าง - สัญญาเช่าทางการเงิน 92,407,408.59       -                      -                      -                      -                      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 18,954,654.11       386,903,020.31      5,205,033.94         147,986.98            494,558.36            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 994,394,225.05      3,240,699,184.85   399,494,950.11      1,467,264,008.16   831,970,512.04      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากติดภาระคํ�าประกัน 84,940,050.44       -                      -                      -                      -                      

เงินลงทุนระยะยาว 393,365.00            371,600.00            326,520.00            393,365.00            371,600.00            

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 -                      -                      -                      1,049,960,920.00   1,049,960,920.00   

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 3,278,858,562.77   -                      -                      -                      -                      

เงินลงทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกัน 10 -                      507,391,683.23      -                      -                      -                      

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน 2,245,784.52         2,636,266.67         2,582,395.58         2,245,784.52         2,636,266.67         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 11 2,868,844,867.39   2,668,833,193.81   1,674,475,463.52   280,957,186.44      263,768,675.95      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12 647,299,474.85      477,522,760.69      469,464,264.80      -                      -                      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 6,003,101.05         4,837,027.14         7,916,372.02         5,546,020.05         4,607,303.69         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 53,505,546.28       28,087,128.69       24,277,900.36       12,176,251.72       11,351,154.21       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,942,090,752.30   3,689,679,660.23   2,179,042,916.28   1,351,279,527.73   1,332,695,920.52   

รวมสินทรัพย์ 7,936,484,977.35   6,930,378,845.08   2,578,537,866.39   2,818,543,535.89   2,164,666,432.56   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� หน้า 1 จาก 37

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที� 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์



30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 1 ม.ค. 59 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ (สอบทานแล้ว) (สอบทานแล้ว)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 109,149,559.93      119,496,017.43      82,130,089.99       87,760,347.24       54,501,293.43       

ตั�วแลกเงินขายลด 14 300,000,000.00      490,000,000.00      -                      300,000,000.00      490,000,000.00      

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 5.2 และ 15 112,738,873.00      148,496,847.01      39,915,535.28       21,428,925.03       23,927,547.38       

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและบริษัทอื�น 16 128,974,056.67      -                      -                      -                      -                      

ส่วนของหนี�สินที�ครบกําหนดจ่ายชําระภายในหนึ�งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 821,687,216.71      836,705,646.78      174,737,855.58      16,800,000.00       34,200,000.00       

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -                      33,424.92             401,100.00            -                      -                      

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 186,959.00            177,348.00            -                      78,959.00             177,348.00            

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 37,811.72             91,544.00             -                      -                      -                      

เงินปันผลค้างจ่าย 65,934,845.11       2,219,772.22         1,990,503.40         65,934,845.11       2,170,866.92         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 24,867,329.48       19,191,486.23       11,341,859.77       11,036,264.98       9,922,752.95         

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,563,576,651.62   1,616,412,086.59   310,516,944.02      503,039,341.36      614,899,808.68      

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 17 694,941,178.61      632,495,893.22      814,161,620.00      4,500,000.00         2,250,000.00         

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -                      -                      33,424.92             -                      -                      

หุ้นกู้ 18 3,234,100,000.00   2,418,700,000.00   -                      815,400,000.00      -                      

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 19 28,135,104.00       25,302,683.00       26,631,245.18       25,619,794.00       23,242,134.00       

ค่าเผื�อหนี�สินจากภาระคํ�าประกัน 46,213,539.72       46,213,539.72       46,213,539.72       46,213,539.72       46,213,539.72       

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 4,003,389,822.33   3,122,712,115.94   887,039,829.82      891,733,333.72      71,705,673.72       

รวมหนี�สิน 5,566,966,473.95   4,739,124,202.53   1,197,556,773.84   1,394,772,675.08   686,605,482.40      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20

  ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 896,907,005 หุ้น ในปี 2560 และ

861,283,589 หุ้น ในปี 2559 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 896,907,005.00      861,283,589.00      736,140,807.00      896,907,005.00      861,283,589.00      

  ทุนที�ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 796,220,282 หุ้น ในปี 2560 และ

765,585,412 หุ้น ในปี 2559 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 796,220,282.00      765,585,412.00      736,140,807.00      796,220,282.00      765,585,412.00      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 371,100,421.74      370,999,870.41      370,999,870.41      371,100,421.74      370,999,870.41      

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สํารองตามกฎหมาย 79,620,709.00       76,558,541.00       73,614,080.00       79,620,709.00       76,558,541.00       

ที�ยังไม่ได้จัดสรร 287,828,536.63      242,817,783.83      243,926,043.79      176,829,448.07      264,917,126.75      

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 483,482,458.73      440,257,329.98      (42,275,300.92)      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,018,252,408.10   1,896,218,937.22   1,382,405,500.28   1,423,770,860.81   1,478,060,950.16   

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 351,266,095.30      295,035,705.33      (1,424,407.73)        -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,369,518,503.40   2,191,254,642.55   1,380,981,092.55   1,423,770,860.81   1,478,060,950.16   

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,936,484,977.35   6,930,378,845.08   2,578,537,866.39   2,818,543,535.89   2,164,666,432.56   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� หน้า 2 จาก 37

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 150,768,858.14   118,139,264.51   79,518,393.67    92,255,964.29    

รายได้อื�น

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 54,095,024.00    55,361,280.00    -                   -                   

อื�นๆ 5.1 9,064,323.93      7,036,885.70      17,107,966.61    7,691,052.43      

รวมรายได้ 213,928,206.07   180,537,430.21   96,626,360.28    99,947,016.72    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 101,284,328.06   95,868,253.09    61,260,827.04    76,105,629.47    

ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,272,403.85      3,303,756.71      3,282,416.49      3,303,756.71      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 47,673,298.68    45,857,802.45    9,223,022.87      12,106,131.22    

รวมค่าใช้จ่าย 152,230,030.59   145,029,812.25   73,766,266.40    91,515,517.40    

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 61,698,175.48    35,507,617.96    22,860,093.88    8,431,499.32      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 54,216,253.59    -                   -                   -                   

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 115,914,429.07   35,507,617.96    22,860,093.88    8,431,499.32      

ต้นทุนทางการเงิน (58,225,473.71)   (27,115,530.66)   (15,993,663.51)   (4,941,942.08)     

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 57,688,955.36    8,392,087.30      6,866,430.37      3,489,557.24      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13.3 (1,648,332.68)     (1,033,891.98)     (1,388,957.91)     (694,761.04)       

กําไรสุทธิสําหรับงวด 56,040,622.68    7,358,195.32      5,477,472.46      2,794,796.20      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ 30,013,836.15    (9,659,570.40)     -                   -                   

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิ 30,013,836.15    (9,659,570.40)     -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 86,054,458.83    (2,301,375.08)     5,477,472.46      2,794,796.20      

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 41,608,572.95    8,680,365.26      

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 14,432,049.73    (1,322,169.94)     

กําไรสุทธิสําหรับงวด 56,040,622.68    7,358,195.32      

การแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 71,622,409.10    (979,205.14)       

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 14,432,049.73    (1,322,169.94)     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 86,054,458.83     (2,301,375.08)

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท : หุ้น)

กําไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 22 0.052 0.011 0.007 0.004 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� หน้า 3 จาก 37

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

(สอบทานแล้ว) 



งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 5.1 533,753,682.59    441,148,417.38   328,687,635.00   359,402,877.18   

รายได้อื�น

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 169,037,352.00    173,531,696.00   -                   -                   

อื�นๆ 5.1 26,247,034.01      91,984,855.58     36,035,183.84     17,019,265.29     

รวมรายได้ 729,038,068.60    706,664,968.96   364,722,818.84   376,422,142.47   

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 373,022,784.23    330,294,591.41   245,693,954.95   271,884,349.55   

ค่าใช้จ่ายในการขาย 7,881,725.02        7,299,366.55       7,787,659.26       7,269,216.55       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 111,396,152.62    81,448,985.83     29,625,948.54     22,326,432.18     

รวมค่าใช้จ่าย 492,300,661.87    419,042,943.79   283,107,562.75   301,479,998.28   

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 236,737,406.73    287,622,025.17   81,615,256.09     74,942,144.19     

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 118,248,857.16    -                   -                   -                   

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 354,986,263.89    287,622,025.17   81,615,256.09     74,942,144.19     

ต้นทุนทางการเงิน (153,463,257.84)   (66,451,313.95)    (31,696,836.51)    (13,562,514.39)    

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 201,523,006.05    221,170,711.22   49,918,419.58     61,379,629.80     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13.3 (10,108,285.61)     (12,386,537.33)    (9,999,475.32)      (11,961,814.72)    

กําไรสุทธิสําหรับงวด 191,414,720.44    208,784,173.89   39,918,944.26     49,417,815.08     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ 43,225,128.75      (92,707,130.40)    -                   -                   

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิ 43,225,128.75      (92,707,130.40)    -                   -                   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 234,639,849.19    116,077,043.49   39,918,944.26     49,417,815.08     

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 173,443,351.77    188,628,533.12   

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 17,971,368.67      20,155,640.77     

กําไรสุทธิสําหรับงวด 191,414,720.44    208,784,173.89   

การแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 216,668,480.52    95,921,402.72     

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 17,971,368.67      20,155,640.77     

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 234,639,849.19    116,077,043.49   

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท : หุ้น)

กําไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 22 0.218 0.246 0.050 0.065 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� หน้า 4 จาก 37

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

(สอบทานแล้ว) 



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2560

การแปลงค่า ส่วนเกินทุน (ขาดทุน)

จัดสรรแล้ว งบการเงิน จากการเปลี�ยนแปลง ส่วนเกินทุน รวม รวม

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า สํารอง ในหน่วยงาน สัดส่วนการถือหุ้นใน มูลค่าหุ้น องค์ประกอบอื�น ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซื�อคืน ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ต่างประเทศ บริษัทย่อย ของบริษัทย่อย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดการส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น :

การออกหุ้นทุนของบริษัทย่อย -                   -                   -                  -                     -                     -                     -                         450,000,000.00     450,000,000.00    450,000,000.00      300,500,010.00   750,500,010.00      

จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 21 29,444,605.00    -                   -                  -                     (120,138,097.24)    -                     -                         -                     -                    359,306,507.76      -                   359,306,507.76      

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 29,444,605.00    -                   -                  -                     (120,138,097.24)    -                     -                         450,000,000.00     450,000,000.00    809,306,507.76      300,500,010.00   1,109,806,517.76    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กําไร -                   -                   -                  -                     188,628,533.12     -                     -                         -                     -                    188,628,533.12      20,155,640.77    208,784,173.89      

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                   -                   -                  -                     -                     (92,707,130.40)     -                         -                     (92,707,130.40)    (92,707,130.40)       -                   (92,707,130.40)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                  -                     188,628,533.12     (92,707,130.40)     -                         -                     (92,707,130.40)    95,921,402.72        20,155,640.77    116,077,043.49      

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย -                   -                   -                  2,944,461.00        (2,944,461.00)       -                     -                         -                     -                    -                       -                   -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2559 765,585,412.00   364,982,731.51   6,017,138.90     76,558,541.00      309,472,018.67     (107,970,859.80)    (27,011,571.52)         450,000,000.00     315,017,568.68    2,287,633,410.76    319,231,243.04   2,606,864,653.80    

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 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    

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดการส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น :

จําหน่ายหุ้นจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ 20 13,190.00          100,551.33         -                  -                     -                     -                     -                         -                     -                    113,741.33            -                   113,741.33            

จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 21 30,621,680.00    -                   -                  -                     (124,944,454.94)    -                     -                         -                     -                    (94,322,774.94)       -                   (94,322,774.94)       

การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย :

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง

    จากการลงทุนของบริษัทย่อย -                   -                   -                  -                     -                     -                     -                         -                     -                    -                       38,274,771.30    38,274,771.30        

จากเงินปันผลของบริษัทย่อย -                   -                   -                  -                     -                     -                     -                         -                     -                    -                       (15,750.00)         (15,750.00)             

โอนกลับกําไรสะสมจากการขายเงินลงทุน -                   -                   -                  -                     (425,976.03)         -                     -                         -                     -                    (425,976.03)           -                   (425,976.03)           

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 30,634,870.00    100,551.33         -                  -                     (125,370,430.97)    -                     -                         -                     -                    (94,635,009.64)       38,259,021.30    (56,375,988.34)       

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร -                   -                   -                  -                     173,443,351.77     -                     -                         -                     -                    173,443,351.77      17,971,368.67    191,414,720.44      

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น -                   -                   -                  -                     -                     43,225,128.75      -                         -                     43,225,128.75     43,225,128.75        -                   43,225,128.75        

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                  -                     173,443,351.77     43,225,128.75      -                         -                     43,225,128.75     216,668,480.52      17,971,368.67    234,639,849.19      

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย -                   -                   -                  3,062,168.00        (3,062,168.00)       -                     -                         -                     -                    -                       -                   -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที�  30 กันยายน 2560 796,220,282.00   365,083,282.84   6,017,138.90     79,620,709.00      287,828,536.63     60,494,030.25      (27,011,571.52)         450,000,000.00     483,482,458.73    2,018,252,408.10    351,266,095.30   2,369,518,503.40    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� หน้า 5 จาก 37

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

(สอบทานแล้ว) 



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว

ที�ออกและ มูลค่า มูลค่า สํารอง รวม

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซื�อคืน ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น

เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น :

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 21 29,444,605.00    -                  -                  -                  (120,138,097.24)   (90,693,492.24)       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  49,417,815.08      49,417,815.08       

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย -                  -                  -                  2,944,461.00      (2,944,461.00)       -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2559 765,585,412.00   364,982,731.51   6,017,138.90      76,558,541.00    179,286,262.29    1,392,430,085.70   

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 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   

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น

เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น :

จําหน่ายหุ้นจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ 20 13,190.00          100,551.33        -                  -                  -                    113,741.33           

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 21 30,621,680.00    -                  -                  -                  (124,944,454.94)   (94,322,774.94)       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  39,918,944.26      39,918,944.26       

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย -                  -                  -                  3,062,168.00      (3,062,168.00)       -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2560 796,220,282.00   365,083,282.84   6,017,138.90      79,620,709.00    176,829,448.07    1,423,770,860.81   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� หน้า 6 จาก 37

กําไรสะสม

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

(สอบทานแล้ว) 



งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 201,523,006.05       221,170,711.22       49,918,419.58         61,379,629.80      

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิ

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา 11 105,293,978.76       68,342,613.72         19,066,323.02         20,702,816.80      

หนี�สงสัยจะสูญ -                        (9,066,254.58)          -                        (9,066,254.58)       

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 14,315,389.68         6,824,429.10           -                        -                     

ค่าเผื�อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ) 11 (575,860.76)            (1,430,124.85)          (575,860.76)            (1,430,124.85)       

ตัดจําหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย 11 920,009.54             -                        -                        -                     

กําไรจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว (14,060,345.37)        (1,333,613.22)          (6,454,911.71)          (777,303.44)         

ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวที�ยังไม่เกิดขึ�น 3,894,590.79           (4,387,323.80)          2,982,659.04           (2,133,566.44)       

กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร (3,751,509.99)          (4,539,436.85)          (3,751,509.99)          (4,902,521.25)       

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น 443,831.01             (52,611.84)              173,153.40             (52,611.84)           

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม (1,367,793.55)          -                        -                        -                     

ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม 9 (118,248,857.16)      -                        -                        -                     

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 2,842,032.00           3,030,538.00           2,578,583.00           2,603,963.00        

รายได้ดอกเบี�ย (4,688,347.24)          (869,518.49)            (21,186,934.67)        (2,183,842.72)       

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 143,656,503.33       66,451,313.95         27,840,892.51         13,562,514.39      

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 330,196,627.09       344,140,722.36       70,590,813.42         77,702,698.87      

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง  :-

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 98,963,900.68         (45,216,911.25)        34,883,754.58         47,228,365.06      

   สินค้าคงเหลือ (8,726,566.92)          14,530,085.28         (9,333,780.90)          14,530,085.28      

   งานระหว่างก่อสร้าง - สัญญาเช่าทางการเงิน (92,407,408.59)        -                        -                        -                     

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 67,959,034.69         (89,490,814.83)        346,571.38             170,932.50          

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (20,878,518.62)        258,514.43             2,873,738.70           (48,500.00)           

หนี�สินดําเนินงาน เพิ�มขึ�น (ลดลง) :-

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (50,282,631.73)        (9,855,164.52)          (4,583,709.80)          (630,450.75)         

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 5,675,693.25           6,020,549.24           1,113,512.03           4,050,406.94        

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -                        (946,000.00)            (299,312.00)            (946,000.00)         

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 330,500,129.85       219,440,980.71       95,591,587.41         142,057,537.90     

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (15,880,780.06)        (15,156,821.25)        (14,637,027.89)        (14,423,678.44)     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 314,619,349.79       204,284,159.46       80,954,559.52         127,633,859.46     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายมัดจําซื�อหุ้น -                        (300,000,000.00) -                        -                     

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม (2,364,586,917.55)    -                        -                        (180,000,000.00)    

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 5.2 -                        -                        (1,148,165,527.74)    (291,475,000.00)    

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย 5.2 -                        -                        215,013,281.39       521,693,391.12     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน (2,077,000.00)          (2,648,200.00)          (2,047,000.00)          (2,648,200.00)       

รับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน 2,508,587.20           2,241,052.23           2,479,548.05           2,222,740.02        

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว 4,775,346,645.22     1,086,620,370.45     2,485,389,759.36     445,219,840.35     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� หน้า 7 จาก 37

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

(สอบทานแล้ว) 



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนชั�วคราว (3,168,363,838.67)    (3,680,960,322.91)    (2,212,789,999.98)    (969,129,999.97)    

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 7,873,312.32           5,379,199.07           7,815,000.00           4,911,909.35        

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวร 11 (309,771,603.45)      (810,716,552.67)      (39,742,462.76)        (16,544,986.97)     

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม 17,968,519.66         -                        -                        -                     

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 (185,374,916.87)      (18,238,920.00) -                        -                     

เงินสดรับจากการรับคืนเงินค่าระบบสายส่งไฟฟ้า 12 1,282,813.03           -                        -                        -                     

เงินสดจ่ายชําระเจ้าหนี�สัญญาเช่าการเงิน (33,424.92)              (300,825.00)            -                        -                     

เงินปันผลรับ -                        -                        -                        75,872,942.81      

ดอกเบี�ยรับ 4,621,765.28           583,272.45             21,274,988.95         2,202,764.78        

เงินสดสุทธิได้มาจาก  (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,220,606,058.75)    (3,718,040,926.38)    (670,772,412.73)      (407,674,598.51)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (10,790,288.51)        (75,072,562.82)        33,085,900.41         (75,072,562.82)     

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 18 815,400,000.00       2,418,700,000.00     815,400,000.00       -                     

เงินสดรับจากการออกตั�วแลกเงินขายลด 800,000,000.00       490,000,000.00       800,000,000.00       490,000,000.00     

เงินสดจ่ายชําระตั�วแลกเงินขายลด (990,000,000.00)      -                        (990,000,000.00)      -                     

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 214,220,000.00       487,004,000.00       15,000,000.00         -                     

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 (166,793,144.68)      (130,993,663.08)      (30,150,000.00)        (27,028,580.58)     

เงินปันผลจ่าย (61,229,382.05)        (90,395,874.68) (61,180,476.75)        (90,395,874.68)

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 30,735,421.33         300,500,010.00       30,735,421.33         -                     

ส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย -                        450,000,000.00       -                        -                     

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 16,566.36               -                        -                        -                     

จ่ายดอกเบี�ย (129,640,948.02)      (60,480,444.06)        (25,997,254.23)        (19,659,877.94)     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 501,918,224.43       3,789,261,465.36     586,893,590.76       277,843,103.98     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 43,225,128.75         (92,707,130.40)        -                        -                     

เงินสดรับจาการลงทุนในบริษัทย่อย 929,761.72             -                        -                        -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ�น (ลดลง) (359,913,594.06)      182,797,568.04       (2,924,262.45)          (2,197,635.07)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 439,461,620.55       38,934,342.50         9,299,972.65           6,883,442.49        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 79,548,026.49         221,731,910.54       6,375,710.20           4,685,807.42        

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับกระแสเงินสดเพิ�มเติม

1. เงินสดจ่ายในระหว่างงวด (หน่วย : ล้านบาท)

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ -                        0.90                      -                        -                     

2. รายการที�ไม่ใช่เงินสด (หน่วย : ล้านบาท)

ซื�อสินทรัพย์โดยการก่อหนี� -                        33.75                     -                        5.58                    

เงินปันผลค้างจ่าย 63.76                     0.30                      63.76                     0.30                    

3. จํานวนที�ยังไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสินเชื�อที�อาจจะนํามาใช้ (หน่วย : ล้านบาท)

    เพื�อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต 1,235.76                1,407.40                298.76                   412.12                

4. การออกหุ้นปันผล (หน่วย : ล้านบาท) 70.43                     29.45                     70.43                     29.45                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� หน้า 8 จาก 37

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

(สอบทานแล้ว) 
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บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ 

สาํหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ย บรษิทั มหาชน จาํกดั เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2536 

สาํนกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่ 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบัการรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอืและนิตยสาร และลงทุนในธุรกจิ 

ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทน 

บรษิทัย่อยประกอบธุรกจิหลกั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 2.2.1 

 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงนิน้ี จดัทําขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทําขึน้เพื่อความสะดวกของ

ผูอ่้านทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ี จดัทาํขึน้ในรปูแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 34 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง “การ

รายงานทางการเงนิระหว่างกาล” รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชใีน

พระบรมราชปูถมัภ ์ และตามประกาศขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการบญัช ี อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด ในรปูแบบเช่นเดยีวกบังบการเงนิ

ประจาํปี สว่นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลจดัทาํเป็นแบบย่อ 

งบการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึน้เพื่อใหข้อ้มลูเพิม่เตมิจากงบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งบการเงนิ

ระหว่างกาลน้ีมไิดร้วมขอ้มลูทางการเงนิทัง้หมดตามขอ้กาํหนดสาํหรบังบการเงนิประจาํปี แต่เน้นการใหข้อ้มลูทีเ่ป็น

ปจัจุบนัเกีย่วกบักจิกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มลูทีนํ่าเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มลูทีไ่ดร้ายงานไปแลว้ 

ดงันัน้ งบการเงนิระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

งบการเงนิระหว่างกาล แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

และมกีารปดัเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงนิการเงนิระหว่างกาล ยกเวน้ทีร่ะบุเป็นอย่างอืน่ 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงนิระหว่างกาลรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย และไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงนิรวมสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมี

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญั ซึง่ไดม้รีายละเอยีดตามทีก่ล่าวไว ้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่าง

กาลแบบย่อขอ้ 2.2.2 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน   (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดของบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปน้ี 

 การดาํเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 

 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ :     

บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จาํกดั ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จาํกดั ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จาํกดั ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ ไทย 99.96 99.96 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จาํกดั บาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 75.00 75.00 

บรษิทั ปราจนี โซล่า จาํกดั ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ ไทย 48.39 48.39 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั* เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 99.99 50.00 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 - 

บรษิทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลชู ัน่ จํากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 81.25 - 

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

พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ฮอ่งกง - 100.00 

Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 

 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ญีปุ่น่ 50.00 50.00 

Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ 50.00 50.00 

AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ 50.00 50.00 

Kyotemba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.)  พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ 50.00 50.00 

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

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางตรงและบริษทัร่วมทางอ้อม :     

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 49.50 - 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อมและบริษทัร่วมทางอ้อม :     

บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั*** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 40.00 10.00 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม:     

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั**** เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 50.00 - 

* ในปี 2559 ถอืเป็นกจิการทีค่วบคุมรว่มกนั 

** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ 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 ่ โซลูชัน่ จาํกดั และมตีวัแทนเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจเพยีง 2 ทา่น จากจาํนวน 4 ทา่น (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

ขอ้ 2.2.2.1.2  ถงึ 2.2.2.1.4 ประกอบ)  
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน   (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทัในระหว่างงวดปจัจบุนั 

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

2.2.2.1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ 

EP ครัง้ที ่1/2560  เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตั ิดงัน้ี 

2.2.2.1.1 ให ้ EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิ จาํกดั เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจาํนวน 3,099,998 หุน้ โดยมี

มลูค่าตามสญัญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 และ

สดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ี จาํกดั (SSUT) คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั

ดงักล่าว ทัง้น้ี EP ไดจ้่ายชาํระค่าหุน้ครบทัง้จาํนวนแลว้เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2560  

2.2.2.1.2 ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (STCE)  จาํนวน 78,447,600 หุน้ ในราคาหุน้ละ 

16.433 บาท เป็นเงนิ 1,289.13 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั

ดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) คดิเป็นรอ้ยละ 39.60 ของทุนจดทะเบยีน 

และเพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั (SSUT) เพิม่อกีรอ้ยละ 15.84 ของทุนจดทะบยีน และเขา้

เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั (PPTC) รอ้ยละ 19.80 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ี EP ไดจ้่ายชาํระค่าหุน้

ดงักล่าวทัง้จาํนวนแลว้ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 

2.2.2.1.3 ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั (APEX) จาํนวน 20,602,400 หุน้ ในราคา

หุน้ละ 16.433 บาท เป็นเงนิ 338.56 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 81.25 ของทนุจดทะเบยีนในบรษิทั

ดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) คดิเป็นรอ้ยละ 10.40 ของทุนจดทะเบยีน 

และเพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั (SSUT) เพิม่อกีรอ้ยละ 4.16 ของทุนจดทะเบยีน และเขา้

เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ี จาํกดั (PPTC) รอ้ยละ 5.20 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ี EP ไดจ้่ายชาํระค่าหุน้

ดงักล่าวทัง้จาํนวนแลว้ เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 

2.2.2.1.4 ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ใน บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั (PPTC) จาํนวน 3,635,800 หุน้ ในราคาหุน้ละ 142.33 บาท 

เป็นเงนิ 517.49 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ EP  มสีดัสว่นการถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 24.50  

และสดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มผา่น บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนใน

บรษิทัดงักล่าว ทัง้น้ี EP ไดจ้่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จาํนวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560  

 ภายหลงัจากการซือ้หุน้ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 2.2.2.1.1 ถงึขอ้ 2.2.2.1.4 

สดัสว่นการถอืหุน้ของ EP ในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมดงักล่าว มดีงัน้ี 

ชื่อบรษิทั สถานะ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั บรษิทัย่อย 99.99 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั บรษิทัย่อย 99.99 

บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั บรษิทัย่อย 81.25 

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั บรษิทัร่วมทางออ้ม 50.00 

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั บรษิทัร่วมทางตรงและทางออ้ม  49.50 

บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั บรษิทัร่วมทางออ้ม 40.00 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน   (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทัในระหว่างงวดปจัจบุนั (ต่อ) 

2.2.2.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2560 มมีตอินุมตัดิงัน้ี 

2.2.2.2.1 ให ้ EP ซือ้หุน้ทัง้หมดในบรษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่ จาํกดั จากบรษิทั เอป็โก ้ กรนี พาวเวอร ์ พลสั จาํกดั จาํนวน 

19,999,997 หุน้ ในราคาทุน รวมเป็นเงนิ 119.99 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหม่ใหเ้กดิความชดัเจนในการดาํเนินธุรกจิ ทัง้น้ี EP ไดจ้่าย

ชาํระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จาํนวนแลว้ เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

2.2.2.2.2 ใหบ้รษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จาํกดั “SPM-TH” จาํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของ 

Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.) “SPM-HK” จาํนวน 4,007,500 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.05 ดอลลาร์

ฮ่องกง รวมเป็นเงนิ 4.21 ลา้นดอลลารฮ์่องกง เพื่อปรบัโครงสรา้งการจดัการใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารงานของ

กลุ่ม ทัง้น้ี SPM-TH ไดจ้าํหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว เมื่อวนัที ่26 กนัยายน 2560 

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

2.2.2.3 เมื่อวนัที ่19 มกราคม 2560 AEKK ไดท้าํสญัญาซือ้หุน้ของ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) ใน

ประเทศญีปุ่น่ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน เป็นเงนิ 50,000 เยน จากผูถ้อืหุน้เดมิในราคาทุน ตาม

แผนการลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้น้ี AEKK ไดช้าํระเงนิค่าหุน้ดงักล่าว

ทัง้จาํนวนแลว้เมื่อวนัทีท่าํสญัญา 

2.3 หลกัการจดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตาม

วธิรีาคาทุน 

 

3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งงวด 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในงวดปจัจบุนั 

ในระหว่างงวดปจัจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม ่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบั    

งบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ดงักล่าว ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขี ึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ

โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท ์ การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัผูใ้ชม้าตรฐาน   

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิ ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  อย่างไรกต็าม  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญัสามารถ

สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 

 



 

หน้า 13 จาก 37 

3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งงวด (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงน้ี กาํหนดทางเลอืกเพิม่เตมิสาํหรบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย เงนิลงทุนในการ

ร่วมคา้  และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  ในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยเลอืกบนัทกึตามวธิสีว่นไดเ้สยี ตามทีอ่ธบิายไวใ้น

มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 28 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ทัง้น้ี กจิการตอ้งใช้

วธิกีารบนัทกึบญัชเีดยีวกนัสาํหรบัเงนิลงทุนแต่ละประเภท และหากกจิการเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิสีว่น

ไดเ้สยีในงบการเงนิเฉพาะกจิการ  กจิการตอ้งปรบัปรุงรายการดงักล่าวโดยวธิปีรบัยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เน่ืองจากฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณาแลว้

ว่าจะเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิรีาคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการตามเดมิ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

ในระหว่างงวด สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชี

ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขี ึน้

เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยคาํและ

คาํศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง จะไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิเมื่อนํามาถอืปฏบิตั ิ
 

4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ี ไดจ้ดัทําขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชแีละวธิกีารคํานวณเช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นงบการเงนิ สาํหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 

5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์ หน้ีสนิ รายได ้ และค่าใชจ้่ายสว่นหน่ึงของ

บรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ และ/หรอื 

การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี.- 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัยอ่ย ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 2.2.1 

ประกอบดว้ย 

 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

การดาํเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 

บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 1 บรกิารดา้นการเงนิเพือ่เช่าซื้อ ไทย - - 

บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 5 บรกิารดา้นงานโฆษณาสนิคา้ทุก

รปูแบบของการสือ่สาร 

ไทย - - 

บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

5 บรกิาร,พฒันาและบาํรุงรกัษา

ซอฟแวรค์อมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ 

ไทย - - 

Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.) 2 Building service ญีปุ่น่ - - 

Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.) 3 Building service ญีปุ่น่ - - 

บรษิทั พรีามดิ สือ่สาร จาํกดั 4 รบัจา้งพมิพส์ือ่สิง่พมิพแ์ละ

บรหิารงานขายโฆษณา 

ไทย - - 

บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5 ผลติและจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์

และสิง่ตพีมิพ ์

ไทย - - 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   (ต่อ) 

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นดงัน้ี.- 

1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมผีูบ้รหิารร่วมกนั 

2. เป็นผูถ้อืหุน้ร่วมในบรษิทัย่อย [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)] 

3. เป็นบรษิทัใหญ่ของ Shonan Build Service Co., Ltd. 

4. เป็นบรษิทัทีค่นใกลช้ดิของกรรมการบรหิาร เป็นกรรมการร่วม 

5. เป็นบรษิทัทีม่กีรรมการร่วมกนั 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

   

นโยบาย

การกาํหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

บริษทัยอ่ย      

ดอกเบีย้รบั 4 - - 10,724,970.99 - 

รายไดค่้าเช่า 3 - - 90,000.00 90,000.00 

รายไดอ้ื่นๆ 3 - - 155,616.43 199,338.42 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม      

รายไดค่้าเช่า 3 - - 63,000.00 63,000.00 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 30,800.00 - 30,800.00 - 

 

   

นโยบาย

การกาํหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 

   สาํหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

บริษทัยอ่ย      

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 - - - 5,500.00 

ดอกเบีย้รบั 4 - - 17,256,674.03 - 

รายไดค่้าเช่า 3 - - 270,000.00 270,000.00 

รายไดอ้ื่นๆ 3 - - 1,074,890.57 199,338.42 

รายไดค่้าจดัการ 3 - - 3,619,680.00 - 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม      

รายไดค่้าเช่า 3 - - 189,000.00 189,000.00 

รายไดอ้ื่นๆ 3 - - 36,173.96 - 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 2,937,584.50 56,375.00 2,937,584.50 56,375.00 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   (ต่อ) 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- (ต่อ) 

นโยบายการกาํหนดราคา 

1. คดิราคาขายตํ่ากว่าลกูคา้ประจาํทัว่ไปประมาณรอ้ยละ 1 ถงึ 5 

2. คดิราคาขายตํ่ากว่ากลุ่มลูกคา้ประจาํชัน้ดปีระมาณรอ้ยละ 3 ถงึ 10 เน่ืองจากไม่มคีวามเสีย่งในการเรยีกเกบ็หน้ีจาก

ลกูหน้ี 

3. ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 

4. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (รอ้ยละ 3 ต่อปี และรอ้ยละ 6 ต่อปี ในปี 2560 และรอ้ยละ 3 ต่อปี ในปี 2559) 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มค่ีาใชจ้า่ยสาํหรบัเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

สวสัดกิารอื่น ค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 5,364,194.40  5,763,719.67 3,194,085.00 3,300,040.00 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 295,977.00 178,363.00 158,956.00 117,444.00 

รวม 5,660,171.40 5,942,082.67 3,353,041.00 3,417,484.00 

 

   หน่วย : บาท 

   สาํหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 18,578,088.25 17,763,142.67 10,625,849.00 9,685,195.00 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 887,932.00 632,728.00 476,865.00 352,331.00 

รวม 19,466,020.25 18,395,870.67 11,102,714.00 10,037,526.00 

 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.-  

    หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 

ลูกหน้ีการค้า     

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,348,035.72 13,336,485.72 13,348,035.72 13,336,485.72 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

สทุธ ิ 884,030.37 872,480.37 884,030.37 872,480.37 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   (ต่อ) 

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

    หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 

ลูกหน้ีอ่ืน     

บรษิทัย่อย - - 4,026,452.49 335,319.86 

บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 21,000.00 191,525.34 

บรษิทัร่วมทางออ้ม 751,675.00 - - - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 85,779.70 14,370,135.94 85,779.70 85,779.70 

รวม 837,454.70 14,370,135.94 4,133,232.19 612,624.90 

เจ้าหน้ีอ่ืน     

บรษิทัย่อย                                   - - - 1,074,890.58 

บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 

รวม - - 63,000.00 1,137,890.58 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

กรรมการ 658,500.00 686,350.00 658,500.00 686,350.00 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - ส่วนท่ีครบกาํหนดรบัชาํระภายในหน่ึงปี 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - ส่วนที่ครบกําหนดรับชําระภายในหน่ึงปี  

มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

   รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด 

   1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ ลดลง 30 ก.ย. 60 

บรษิทัร่วมทางออ้ม - 75,776,000.00 - 75,776,000.00 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว เป็นการให้กูย้มืแก่บรษิทัร่วมทางออ้มสองแห่งตามสดัส่วนการถอืหุน้เพื่อซือ้ทีด่นิ โดยการทําสญัญา

กูย้มื ครบกาํหนดภายใน 3 ปี นบัแต่วนัทาํสญัญา (ครบกาํหนดปี 2560) ไม่มหีลกัประกนั และไม่มกีารคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด 

   1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ ลดลง 30 ก.ย. 60 

บรษิทัย่อย - 1,148,165,527.74 (215,013,281.39) 933,152,246.35 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิครบกาํหนดเมื่อทวงถาม คดิอตัราดอกเบีย้

รอ้ยละ 6 ต่อปี 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   (ต่อ) 

5.3 อื่นๆ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารคํา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหวา่งกนัดงัต่อไปน้ี.- 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัย่อย 1,343.00 155.00 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม 846.00 1,084.90 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อย 1,125.30 670.90 

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม 414.00 414.00 

บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม 156.50 - 

 

6. เงินลงทุนชัว่คราว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   

 

30 ก.ย. 60 

31 ธ.ค. 59 

(ปรบัปรุงใหม่) 

 

30 ก.ย. 60 

 

31 ธ.ค. 59 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด 75,760,560.22 1,919,866,360.09 75,636,528.86 584,785,800.57 

เงนิลงทุนในเงนิฝากประจาํ 72,438,633.91 65,047,619.75 - - 

ตัว๋แลกเงนิ 240,000,000.00 - 240,000,000.00 - 

รวม 388,199,194.13 1,984,913,979.84 315,636,528.86 584,785,800.57 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิดเป็นเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พื่อ

หากาํไรจากการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนในเงนิฝากประจาํมรีะยะเวลาการฝาก 

12 เดอืน อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.25 - 2.00 และ รอ้ยละ 1.125 - 2.60 ต่อปี ตามลาํดบั 

ในไตรมาสที ่3 ของปี 2560 บรษิทัฯ ลงทุนในตัว๋แลกเงนิของบรษิทัแห่งหน่ึง เป็นจํานวน 2 ฉบบั มูลค่าหน้าตัว๋ 240 

ลา้นบาท โดยมสีว่นลดรบัอตัรารอ้ยละ 6 ต่อปี ซึง่จะครบกําหนดรบัชําระในวนัที ่12 ตุลาคม 2560 ทัง้น้ีบรษิทัฯ จ่าย

ชาํระเงนิลงทุนเป็นจาํนวนเงนิ 236.84 ลา้นบาท 
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7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  

30 ก.ย. 60 

31 ธ.ค. 59 

(ปรบัปรุงใหม่) 

 

30 ก.ย. 60 

 

31 ธ.ค. 59 

ลกูหน้ีการคา้     

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,348,035.72 13,336,485.72 13,348,035.72 13,336,485.72 

บรษิทัอื่น 195,606,563.53 249,846,206.62 141,341,061.37 180,353,270.92 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (21,355,940.60) (21,355,940.60) (21,355,940.60) (21,355,940.60) 

ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 187,598,658.65 241,826,751.74 133,333,156.49 172,333,816.04 

ลกูหน้ีอื่น     

บรษิทัย่อย - - 4,026,452.49 335,319.86 

บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 21,000.00 191,525.34 

บรษิทัร่วมทางออ้ม 751,675.00 - - - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 85,779.70 14,370,135.94 85,779.70 85,779.70 

บรษิทัอื่น 79,564,388.85 110,400,698.81 2,995,053.97 2,245,361.40 

รวมลกูหน้ีอื่น 80,401,843.55 124,770,834.75 7,128,286.16 2,857,986.30 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธ ิ 268,000,502.20 366,597,586.49 140,461,442.65 175,191,802.34 
 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมยีอดคงเหลอืของลกูหน้ีการคา้แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี.- 

  
หน่วย : บาท 

  
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 

ลกูหน้ีการคา้ทีอ่ยู่ในกาํหนดชาํระ 116,989,848.62 176,432,403.73 66,300,286.46 108,116,468.03 

ลกูหน้ีการคา้ทีเ่กนิกาํหนดชาํระ     

 
ไม่เกนิกว่า 3 เดอืน 31,233,125.77 33,815,309.12 29,709,445.77 33,815,309.12 

   เกนิกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 23,045,414.68 23,116,956.46 22,072,784.68 23,116,956.46 

   เกนิกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 10,035,618.36 4,618,030.42 9,704,988.36 3,441,030.42 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 27,650,591.82 25,199,992.61 26,901,591.82 25,199,992.61 

รวม 208,954,599.25 263,182,692.34 154,689,097.09 193,698,756.64 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (21,355,940.60) (21,355,940.60) (21,355,940.60) (21,355,940.60) 

สทุธ ิ 187,598,658.65 241,826,751.74 133,333,156.49 172,333,816.04 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู มรีายการเคลื่อนไหวดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 21,355,940.60 31,141,082.11 

บวก เพิม่ในระหว่างงวด/ปี - (9,785,141.51) 

รวม 21,355,940.60 21,355,940.60 
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8. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ย.- 
 

  

หน่วย : ลา้นบาท 

  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงนิลงทนุ 

ตามวธิรีาคาทนุ 

เงนิปนัผลรบัสําหรบังวด

เกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่ทนุชาํระแลว้ (ลา้นบาท) สดัส่วนการลงทนุ (รอ้ยละ) 

 

30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 30 ก.ย. 60 30 ก.ย. 59 

บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 12,000.00 12,000.00 75.00 75.00 1,049.96 1,049.96 - -  

 

9. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ประกอบดว้ย.- 

  

หน่วย : ลา้นบาท 

  

งบการเงนิรวม 

 

 

 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงนิลงทุนตาม สาํหรบังวดเกา้เดอืน 

 

ทุนชาํระแล้ว (ลา้นบาท) อตัราการลงทุน (รอ้ยละ) วธิสี่วนไดเ้สยี สิน้สุดวนัที ่

 

30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 30 ก.ย. 60 

31 ธ.ค. 59 

(ปรบัปรุงใหม่) 30 ก.ย. 60 30 ก.ย. 59 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมที่ถอืโดย 

บรษิทัย่อยทางตรงและบรษิทัร่วมทางออ้ม         

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั 1,484.00 1,484.00 49.50 - 517.49 - 49.38 - 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมที่ถอืโดย 

บรษิทัย่อยทางออ้ม         

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 1,981.00 1,981.00 50.00 - 1,739.65 - (0.92) - 

เงนิลงทุนในบรษิทัทีถ่อืโดย 

บรษิทัย่อยทางออ้มและบรษิทัร่วมทางออ้ม 
        

บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั 2,919.00 2,919.00 40.00 10.00 1,021.72 - 69.79 - 

     
3,278.86 - 118.25 - 

 

10. เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคมุรว่มกนั 

เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัประกอบดว้ย.- 

  

หน่วย : ลา้นบาท 

 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงนิลงทนุ ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทนุ) 

 

ทนุชาํระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทนุ (รอ้ยละ) วธิสี่วนไดเ้สยี สําหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่

 

 

30 ก.ย. 60 

 

31 ธ.ค. 59 

 

30 ก.ย. 60 

 

31 ธ.ค. 59 

 

30 ก.ย. 60 

31 ธ.ค. 59 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

 

30 ก.ย. 60 

 

30 ก.ย. 59 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั 620.00 620.00 99.99 50.00 - 507.39 - - 

ในไตรมาสที ่ 1 ของปี 2560 บรษิทัย่อยซือ้หุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิ จาํกดั (TSR) เพิม่เตมิตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 2.2.2.1 ทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเพิม่เป็นรอ้ยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบยีน ดงันัน้ TSR จงึเปลีย่นสถานะเป็น “บรษิทัย่อยทางออ้มทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัย่อย” 
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11. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ สาํหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2560 

สรุปไดด้งัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2560 2,668,833,193.81 263,768,675.95 

ซือ้เพิม่ระหว่างงวดทีร่าคาทุน 34,877,915.71 3,884,577.37 

งานระหว่างก่อสรา้งระหว่างงวดทีร่าคาทุน 218,906,105.72 35,857,885.39 

รบัโอนระหว่างงวด 64,587,989.38 - 

โอนออกระหว่างงวด (8,600,407.36) - 

ตดัจาํหน่ายระหว่างงวดทีม่ลูค่าสทุธติามบญัช ี (920,009.54) - 

จาํหน่ายระหว่างงวดทีม่ลูค่าสทุธติามบญัช ี (4,121,802.33) (4,063,490.01) 

ค่าเสือ่มราคาสาํหรบังวด (105,293,978.76) (19,066,323.02) 

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบังวด 575,860.76 575,860.76 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 2,868,844,867.39 280,957,186.44 

 

12. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิสาํหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 สรุปได้

ดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2560 477,522,760.69 - 

ซือ้เพิม่ระหว่างงวดทีร่าคาทุน 185,374,916.87 - 

รบัคนืเงนิค่าระบบสายสง่ไฟฟ้า (1,282,813.03) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด (14,315,389.68) - 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 647,299,474.85 - 

 

13. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

13.1 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,026,147.69 5,641,683.94 5,569,066.69 5,229,574.14 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (23,046.64) (804,656.80) (23,046.64) (622,270.45) 

สทุธ ิ 6,003,101.05 4,837,027.14 5,546,020.05 4,607,303.69 
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13. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

13.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ณ วนัที ่

1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น

(รายจ่าย) รายได้

สาํหรบังวดใน

กาํไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัที ่

30 ก.ย. 60 

 

ณ วนัที ่

1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น

(รายจ่าย) รายได้

สาํหรบังวดใน

กาํไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัที ่

30 ก.ย. 60 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
  

   สนิคา้คงเหลอื 152,000.00 - 152,000.00 152,000.00 - 152,000.00 

   เงนิลงทุนระยะยาว 2,692.00 (2,692.00) - 2,692.00 (2,692.00) - 

   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 390,985.75 (113,669.65) 277,316.10 390,985.75 (113,669.65) 277,316.10 

   ผลประโยชน์พนกังาน 5,096,006.19 500,825.40 5,596,831.59 4,683,896.39 455,854.20 5,139,750.59 

   รวม 5,641,683.94 384,463.75 6,026,147.69 5,229,574.14 339,492.55 5,569,066.69 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี      

   เงนิลงทุนชัว่คราว (804,656.80) 783,271.16 (21,385.64) (622,270.45) 600,884.81 (21,385.64) 

   เงนิทุนระยะยาว - (1,661.00) (1,661.00) - (1,661.00) (1,661.00) 

รวม (804,656.80) 781,610.16 (23,046.64) (622,270.45) 599,223.81 (23,046.64) 

สุทธ ิ 4,837,027.14 1,166,073.91 6,003,101.05 4,607,303.69 938,716.36 5,546,020.05 

13.3 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งัน้ี.-  

   หน่วย : บาท 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั :     

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบังวด 1,701,086.63 631,596.17 1,471,775.06 614,484.75 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     

 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

   ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว 

   รบัรูเ้มื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (52,753.95) 402,295.81 (82,817.15) 80,276.29 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,648,332.68 1,033,891.98 1,388,957.91 694,761.04 
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13. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

13.3 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 

   สาํหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั :     

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบังวด 11,274,359.52 10,137,976.39 10,938,191.68 10,078,690.46 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     

 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

   ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว 

   รบัรูเ้มื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (1,166,073.91) 2,248,560.94 (938,716.36) 1,883,124.26 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 10,108,285.61 12,386,537.33 9,999,475.32 11,961,814.72 

 

14. ตัว๋แลกเงินขายลด 

ในระหว่างไตรมาสที ่ 3 ของปี 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) จาํนวน 3 ฉบบั 

ขายลดมลูค่าตามหน้าตัว๋ 300 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง ไดร้บัเงนิ 295.57 ลา้นบาท เสยีอตัราดอกเบีย้

รอ้ยละ 3.45 ต่อปี และครบกาํหนดชาํระตัง้แต่เดอืน ตุลาคม 2560 ถงึเดอืน มนีาคม 2561 

 

15. เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน  

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    

30 ก.ย. 60 

31 ธ.ค. 59 

(ปรบัปรุงใหม่) 

 

30 ก.ย. 60 

 

31 ธ.ค. 59 

เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น 11,132,972.31 21,489,876.81 11,132,972.31 17,681,868.79 

เจา้หน้ีอื่น     

 บรษิทัย่อย - - - 1,074,890.58 

 บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 

 บรษิทัอื่น 70,568,586.62 98,876,326.93 1,075,828.38 454,547.54 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     

 บรษิทัอื่น 10,698,992.81 8,702,112.13 5,867,498.08 3,903,346.99 

 กรรมการ 658,500.00 686,350.00 658,500.00 686,350.00 

รายไดร้บัล่วงหน้า 1,841,376.65 5,047,012.32 760,844.50 36,900.00 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 17,838,444.61 13,695,168.82 1,870,281.76 26,643.48 

รวม 112,738,873.00 148,496,847.01 21,428,925.03 23,927,547.38 
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16. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและบริษทัอ่ืน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิัทอื่น เป็นเงนิกูย้มืจากอดตีกรรมการ และอดตีผูถ้ือหุน้ของบรษิทัย่อยทางอ้อม

จาํนวนสามแห่ง ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ไม่มหีลกัประกนั ครบกาํหนดเมื่อทวงถาม และไม่มกีารคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั 

 

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ สาํหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 

2560 มดีงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2560 1,469,201,540.00 36,450,000.00 

บวก กูเ้พิม่ระหว่างงวด 214,220,000.00 15,000,000.00 

หกั จ่ายชาํระคนืระหว่างงวด (166,793,144.68) (30,150,000.00) 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 1,516,628,395.32 21,300,000.00 

หกั สว่นทีค่รบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (821,687,216.71) (16,800,000.00) 

สทุธ ิ 694,941,178.61 4,500,000.00 

 

18. หุ้นกู้  

บริษทัฯ :  

18.1 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมื่อวนัที ่ 29 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กู้

ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัหาเงนิทุนสาํหรบัการลงทุน เพื่อชาํระคนืเงนิกู ้ และ/หรอืเพื่อใชเ้ป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนทัว่ไป โดยมมีลูค่าคงคา้งไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง เมื่อมกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ 

บรษิทัฯ สามารถนํามลูค่าไถ่ถอนดงักล่าวกลบัมาเสนอขายไดใ้หม ่โดยมมีลูค่าคงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งไม่

เกนิ 2,000 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 3 ชุด จาํนวน 815,400 หน่วย มลูค่าหน่วยที่

ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 815.40 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) วนัครบกาํหนด 

หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่1  328.00 5.00 7 มถุินายน 2562 

หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่2  283.30 5.20 8 มถุินายน 2563 

หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่3  204.10 5.35 8 มถุินายน 2564 

รวม 815.40   
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18. หุ้นกู้  (ต่อ) 

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

18.2 เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2559 บรษิทัย่อยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิจาํนวน 3 ชุด จาํนวน 918,700 

หน่วย มลูค่าหน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 918.70 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม

วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2558 เมื่อวนัที ่ 29 ธนัวาคม 2558 ทีใ่หอ้อกหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท โดยมี

รายละเอยีด ดงัน้ี.- 

 

ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) วนัครบกาํหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยชาํระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่1/2559 ชุดที ่1  113.40 4.15 5 เมษายน 2562 

หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 ชุดที ่2 308.50 4.65 5 เมษายน 2563 

หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 ชุดที ่3 496.80 5.10 5 เมษายน 2564 

รวม 918.70   

18.3 เมื่อวนัที ่ 29 กนัยายน 2559 บรษิทัย่อยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิ จาํนวน 3 ชุด จาํนวน 

1,500,000 หน่วย มลูค่าหน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 1,500 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2559 ใหเ้พิม่วงเงนิการออกหุน้กูจ้ากเดมิ 2,000 ลา้นบาท 

เป็น 2,500 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

 

ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) วนัครบกาํหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยชาํระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่1   500.00 4.20 23 กนัยายน 2562 

หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 ชุดที ่2 500.00 4.50 23 กนัยายน 2563 

หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 ชุดที ่3 500.00 4.80 23 กนัยายน 2564 

รวม 1,500.00   

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จาํกดับางประการ รวมถงึการใหบ้รษิทัฯ 

และบรษิทัย่อยดาํรงอตัราสว่นของหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิ 3.25 : 1  
 

19. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ สาํหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 

กนัยายน 2560 ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2560 25,480,031.00 23,419,482.00 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 537,058.00 490,555.00 

ตน้ทุนบรกิารในปจัจบุนั 2,602,974.00 2,086,716.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายจรงิ (298,000.00) (298,000.00) 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 28,322,063.00 25,698,753.00 

หกั สว่นทีค่รบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (186,959.00) (78,959.00) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ 28,135,104.00 25,619,794.00 
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20. ทุนเรอืนหุ้น  

รายการเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ ในระหว่างงวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 มดีงัต่อไปน้ี.- 

  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  หุน้สามญั 

(หุน้) 

หน่วย : บาท 

  ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 

ทุนจดทะเบยีน    

   ยอดยกมาตน้งวด 861,283,589 861,283,589.00 - 

   เพิม่ทุน - เพื่อรองรบัหุน้ปนัผล 30,623,416 30,623,416.00 - 

             - เพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 5,000,000 5,000,0000.00 - 

   ยอดยกไปปลายงวด 896,907,005 896,907,005.00 - 

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้    

   ยอดยกมาตน้งวด 765,585,412 765,585,412.00 370,999,870.41 

   หุน้ปนัผล 30,621,680 30,621,680.00 - 

   ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 13,190 13,190.00 100,551.33 

   ยอดยกไปปลายงวด 796,220,282 796,220,282.00 371,100,421.74 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 

35.62 ลา้นหุน้ มผีลใหจ้าํนวนหุน้จากเดมิ 861.28 ลา้นหุน้ เพิม่เป็น 896.91 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท เพื่อรบัรอง

การจ่ายหุน้ปนัผล ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 21.1 และเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ

ซือ้หุน้สามญั ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม 2560 

 

21. เงินปันผลจ่าย 

เงนิปนัผลทีป่ระกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 มดีงัน้ี.- 

บริษทัฯ :  

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย 

เงนิปนัผล 

จา่ยต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 

เงนิปนัผลจา่ย 

(ลา้นบาท) 

วนัทีจ่า่ยเงนิ

ปนัผล 

ปี 2560     

เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลการ

ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม 

ถงึ ธนัวาคม 2559 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 

เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 

0.04 61.25 24 พ.ค. 2560 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลการ

ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ 

มถุินายน 2560 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 

เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 

0.08 63.70 27 ต.ค. 2560 

รวมทัง้สิน้   124.95  
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21. เงินปันผลจ่าย  (ต่อ) 

บริษทัฯ : (ต่อ) 

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย 

เงนิปนัผล 

จา่ยต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 

เงนิปนัผลจา่ย 

(ลา้นบาท) 

วนัทีจ่า่ยเงนิ

ปนัผล 

ปี 2559     

เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลการ

ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม 

ถงึ ธนัวาคม 2558 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 

0.08 58.89 27 พ.ค. 2559 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลการ

ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ 

มถุินายน 2559 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 

   6/2559 เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม 2559 

  0.08 61.25 14 ก.ย. 2559 

รวมทัง้สิน้ 

  

120.14 

 
ปี 2560 

21.1 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิจากผล

การดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท รวมเป็นเงนิ 61.25 ลา้นบาท โดย

จ่ายเป็นเงนิสดปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท และจา่ยเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท (25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล  ในกรณีทีผู่ถ้อื

หุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปนัผลแลว้ ใหจ้่ายปนัผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปนัผลในอตัรา 

หุน้ละ 0.04 บาท) 

21.2 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิจาก

ผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ มถุินายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิ 63.70 ลา้นบาท โดย

จ่ายเป็นเงนิสดปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 23.89 ลา้นบาท และจา่ยเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 39.81 ลา้นบาท (20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล  ในกรณีทีผู่ถ้อื

หุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปนัผลแลว้ ใหจ้่ายปนัผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปนัผลในอตัรา 

หุน้ละ 0.05 บาท) 

 ปี 2559 

21.3  ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิจากผล

การดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิ 58.89 ลา้นบาท โดย

จ่ายเป็นเงนิสดปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 29.45 ลา้นบาท และจ่ายเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 29.45 ลา้นบาท (25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล ในกรณีทีผู่ถ้อื

หุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปนัผลแล้ว ใหจ้่ายปนัผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปนัผลในอตัรา 

หุน้ละ 0.04 บาท) 

21.4 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิ

จากผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ มถุินายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิ 61.25 ลา้นบาท 

โดยจ่ายเป็นเงนิสดปนัผลทัง้จาํนวน 
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22. กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสาํหรบังวด คาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างงวด 

โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี.- 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 41,608,572.95 8,680,365.26 5,477,472.40 2,794,796.20 

จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ (หุน้) 796,220,282 765,585,412 796,220,282 765,585,412 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.052 0.011 0.007 0.004 
 

   สาํหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 173,443,351.77 188,628,553.12 39,918,944.26 49,417,815.08 

จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ (หุน้) 796,220,282 765,585,412 796,220,282 765,585,412 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.218 0.246 0.050 0.065 

 

23. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานดําเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน สว่นงาน

ดาํเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อผูม้อีาํนาจ

การตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปนัสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์

สว่นงาน 2 : ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

สว่นงาน 3 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

สว่นงาน 4 : บาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

สว่นงานภูมศิาสตร ์: 

ในการนําเสนอการจาํแนกสว่นงานภูมศิาสตร ์  รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภูมศิาสตรโ์ดยกําหนดจากสถานทีต่ัง้ของ

ลกูคา้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดาํเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่าํคญั ดงัน้ี 

สว่นงาน  ขอบเขตการดาํเนินงานหลกั 

ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์บาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  

ประเทศญีปุ่น่ ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

ประเทศฮ่องกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
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23. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

23.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 

 

สว่นงาน 4 

ตดัรายการ 

ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 79,519 71,128 - 3,194 (3,072) 150,769 

กําไรจากการดาํเนินงาน 24,203 61,965 - 910 2,296 89,374 

รายไดอ้ื่นๆ       

   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 54,095 - - - 54,095 

   ดอกเบี้ยรบั 14,459 664 14,860 30 (26,325) 3,688 

   อื่นๆ 2,649 221 10,073 - (7,567) 5,376 

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน  

   บรษิทัร่วม - - 54,216 - - 54,216 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (6,109) (31,767) (85) (41) (2,137) (40,139) 

คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (12,341) (11,094) (33,720) (510) 6,970 (50,695) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (15,994) (21,081) (47,854) - 26,703 (58,226) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (1,388) - (95) (165) - (1,648) 

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 5,479 53,003 (2,605) 224 (60) 56,041 

กําไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (14,432) 

กําไรสทุธสิว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 41,609 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 

 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 

 

สว่นงาน 4 

ตดัรายการ 

ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 92,256 25,801 - 2,671 (2,589) 118,139 

กําไรจากการดาํเนินงาน 23,672 21,596 - 632 6,309 52,209 

รายไดอ้ื่นๆ       

   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 55,362 - - - 55,362 

   ดอกเบี้ยรบั 102 1,310 21,276 30 (22,234) 484 

   อื่นๆ 7,589 126 4,047 - 5,208 16,970 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (7,701) (16,043) (71) (34) (2,134) (25,983) 

คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (15,230) (8,685) (33,649) (487) (5,484) (63,535) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (4,942) (5,784) (39,569) - 23,180 (27,115) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (695) - (328) (11) - (1,034) 

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 2,795 47,882 (48,294) 130 4,845 7,358 

ขาดทุนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 1,323 

กําไรสทุธสิว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 8,681 
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23. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

23.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 สว่นงาน 4 

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 328,688 204,599 - 9,483 (9,016) 533,754 

กําไรจากการดาํเนินงาน 101,562 168,118 - 3,105 6,813 279,598 

รายไดอ้ื่นๆ       

   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 169,037 - - - 169,037 

   ดอกเบี้ยรบั 21,187 2,858 55,171 88 (74,534) 4,770 

   เงนิปนัผลรบั - - 121,259 - (121,259) - 

   อื่นๆ 14,848 2,551 31,595 22 (27,539) 21,477 

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน 

   บรษิทัร่วม 

 

- 

 

- 

 

118,249 

 

- 

 

- 

 

118,249 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (19,066) (93,845) (240) (118) (6,340) (119,609) 

คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (36,916) (33,406) (69,151) (1,568) 22,506 (118,535) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (31,697) (64,349) (132,516) - 75,098 (153,464) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (9,999) - 133 (242) - (10,108) 

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 39,919 150,964 124,500 1,287 (125,255) 191,415 

กําไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (17,971) 

กําไรสทุธสิว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 173,444 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน  

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน         

       สว่นทีป่นัสว่นได ้ 280,957 3,042,457 32,380 220 160,130 3,516,144 

สนิทรพัยอ์ื่น      4,420,341 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560     7,936,485 
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23. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

23.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 

 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 

 

สว่นงาน 4 

ตดัรายการ 

ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 359,403 81,482 - 7,658 (7,395) 441,148 

กําไรจากการดาํเนินงาน 107,679 68,657 - 2,266 6,624 185,226 

รายไดอ้ื่นๆ       

   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 173,532 - - - 173,532 

   ดอกเบี้ยรบั 2,184 2,840 45,207 66 (49,427) 870 

   อื่นๆ 14,835 275 (58,672) - 134,676 91,114 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (20,703) (47,815) (209) (97) (6,343) (75,167) 

คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (29,053) (17,848) (44,524) (1,663) 5,135 (87,953) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (13,562) (37,759) (66,058) - 50,928 (66,451) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (11,962) - (430) 5 - (12,387) 

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 49,418 141,882 (124,686) 577 141,593 208,784 

กําไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (20,155) 

กําไรสทุธสิว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 188,629 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสว่นทีป่นั 

        สว่นได ้ 256,094 2,477,223 32,386 264 166,100 2,932,067 

สนิทรพัยอ์ื่น      3,655,983 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559      6,588,050 

     

23.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการดาํเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมสาํหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืน สิน้สุด

วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ 2559 มดีงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

   สาํหรบังวดสามเดอืน  

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

สาํหรบังวดเกา้เดอืน  

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ประเทศไทย 178,011,570.58 147,536,903.78 629,955,449.48 703,335,607.25 

ประเทศญีปุ่น่ 35,916,635.49 33,000,526.43 99,082,619.12 3,329,361.71 

รวม 213,928,206.07 180,537,430.21 729,038,068.60 706,664,968.96 
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23. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

23.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการดาํเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์(ต่อ) 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนตามสว่นงานภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

มดีงัน้ี.- 

     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

     30 ก.ย. 60 

 

31 ธ.ค. 59 

(ปรบัปรุงใหม่) 

ประเทศไทย   5,200,189,744.76 1,875,511,739.36 

ประเทศญีปุ่น่   1,741,901,007.54 1,814,167,920.87 

รวม   6,942,090,752.30 3,689,679,660.23 
 

 

สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายการกบั

ลกูคา้ภายนอกจาํนวนสามรายทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม ดงัน้ี.- 

   หน่วย : ลา้นบาท 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 22.67 60.09 22.67 60.09 

สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ 107.33 81.17 - - 

รายไดร้วม 130.00 141.26 22.67 60.09 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 

   สาํหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 157.76 208.78 157.76 208.78 

สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ 275.15 255.01 - - 

รายไดร้วม 432.91 463.79 157.76 208.78 
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24. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน 

24.1  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     

 หมุนเวยีน :     

  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 315,636,528.86 - - 315,636,528.86 

 ไม่หมุนเวยีน :     

  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 393,365.00 - - 393,365.00 

 รวม 316,029,893.86 - - 316,029,893.86 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 (ปรบัปรุงใหม่)     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     

 หมุนเวยีน :     

  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 1,919,866,360.09 - - 1,919,866,360.09 

 ไม่หมุนเวยีน :     

  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 371,600.00 - - 371,600.00 

 รวม 1,920,237,960.09 - - 1,920,237,960.09 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     

 หมุนเวยีน :     

  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 315,636,528.86 - - 315,636,528.86 

 ไม่หมุนเวยีน :     

  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 393,365.00 - - 393,365.00 

 รวม 316,029,893.86 - - 316,029,893.86 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     

 หมุนเวยีน :     

  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 584,785,800.57 - - 584,785,800.57 

 ไม่หมุนเวยีน :     

  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 371,600.00 - - 371,600.00 

 รวม 585,157,400.57 - - 585,157,400.57 

ในระหว่างงวดปจัจุบนั ไม่มกีารโอนรายการระหว่างลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
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24. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

24.2 ลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

ในการนําเทคนิคการวดัมลูค่ายุตธิรรมขา้งตน้มาใช ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกต

ไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 

เรื่อง การวดัมลูค่ายุตธิรรม กาํหนดลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนํ่ามาใชใ้น

การวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 : ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) 

ระดบั 2 : ขอ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

ระดบั 3 : ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

 

25. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้  

25.1 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มสามแห่งในประเทศไทย และสองแห่ง

ในประเทศญี่ปุ่น มภีาระผูกพนัที่จะต้องจ่ายเงนิลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ตามสญัญาในอนาคต 

ดงัน้ี.- 

งบการเงนิรวม 

  30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย (หน่วย : ลา้นบาท) 104.06 103.31 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ (หน่วย : ลา้นเยน) 1,248.48 239.15 

25.2 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัตอ้งจ่ายตามสญัญาซือ้เครื่องจกัรในประเทศ จาํนวนเงนิ 2.37 ลา้น

บาท และนําเขา้เครื่องจกัรต่างประเทศ จาํนวนเงนิ 56,259 ดอลลารส์หรฐั 

25.3 บรษิทัย่อยทางออ้มสีแ่หง่ในประเทศไทย ไดท้าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) ในโครงการผลติ

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยมกีาํลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต ์สญัญาสามฉบบัมรีะยะเวลา 5 ปี และต่อสญัญาโดย

อตัโนมตัคิรัง้ละ 5 ปี จนกว่าจะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา  และอกีหน่ึงฉบบัมรีะยะเวลา 25 ปี 

25.4 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทย ไดท้าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จาํนวน 8 แห่ง โดยมกีาํลงัการผลติรวม 

1,509.20 กโิลวตัต ์สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 25 ปี  

25.5 บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยทางออ้มไดท้าํสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารต่างๆ หลายฉบบั โดยบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนั

ทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารในอนาคต ดงัน้ี.- 

     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

      30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 59 

สญัญาบรกิารรกัษาความปลอดภยั 851,700.00 - 

สญัญาเช่า 4,346,268.61 2,192,517.63 

สญัญาบรกิารอื่น 1,945,738.00 3,478,236.00 

รวม 7,143,706.61 5,670,753.63 
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25. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

25.6 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามหนงัสอื

คํ้าประกนัของธนาคารหลายแหง่ จาํนวนเงนิ 844.27 ลา้นบาท และ 198.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงนิรวม 

และจาํนวนเงนิ 54.43 ลา้นบาท และ 63.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

25.7 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหว่างกนัตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 5.3 
 

26. คดีฟ้องรอ้ง 

 บริษทัฯ : 

เมื่อวนัที ่ 9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัคาํฟ้องต่อศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง

ร่วมกบับคุคลอื่น 7 ราย บรษิทัฯ ตกเป็นจาํเลยร่วมที ่1 ในฐานความผดิละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดย

โจทกอ์า้งว่าพนกังานของโจทกนํ์าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกค่าเสยีหายรวม

เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 753.97 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง 

 บริษทัยอ่ยทางอ้อม : 

เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญี่ปุ่น 3 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha 

(Jpn Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”) และ Kyotemba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 

(“GK3”)] ไดร้บัคาํฟ้องรอ้งต่อศาลแห่งเมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ ร่วมกบับุคคลอื่น 2 ราย โดยบรษิทัฯ ตกเป็นจําเลย

ร่วมในความผดิฐานละเมดิขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์้างว่าพนักงานของโจทกนํ์าขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั

ทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกค่าเสยีหาย รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 974.72 ลา้นเยน  

บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาเพื่อระงบัขอ้พพิาททางคด ีทัง้คดใีนประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นทัง้หมด โดยสามารถเจรจา

ตกลงกนัได ้ฝา่ยบรษิทัโจทกแ์ละบรษิทัในประเทศญีปุ่น่ ไม่ประสงคจ์ะดาํเนินคดกีบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในประเทศ

ญี่ปุ่นอกีต่อไป และได้มกีารยื่นคําร้องขอถอนฟ้องคดต่ีอศาลในวนัที ่15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 

ตามลําดบัเสรจ็สิน้แลว้ ทัง้น้ีโจทกแ์ละจําเลยไดต้กลงทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืสนับสนุนในการประกอบการซึง่กนัและกนั 

จงึไดม้กีารตกลงทําสญัญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหว่าง บรษิทัย่อยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 

2559 เป็นค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดกําลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต์)

จาํนวนเงนิ 270 ลา้นเยน โดยมกีารจ่ายชาํระครบทัง้จาํนวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2559  

เมื่อวนัที ่20 สงิหาคม 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญีปุ่น่ 2 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha 

(Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง [MOU] ร่วมกบั

บรษิทัผูข้ายโครงการ [Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”)]  ใหบ้รษิทั GE ชดใชค่้าเสยีหายแก่กลุ่ม

บรษิทัฯ จากขอ้พพิาททางคดดีงักล่าว จาํนวน 270 ลา้นเยน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มไดร้บั

ชาํระเงนิแลว้ เป็นจาํนวนเงนิรวม 200.74 ลา้นเยน  
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27. ข้อมูลสาํคญัอ่ืน 

 บริษทัฯ : 

27.1  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2560 เมื่อวนัที ่28 มถุินายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงนามในสญัญา

สนับสนุนทางการเงนิโดยผูถ้อืหุน้ (Equity Contribution and Shareholders Support Agreement) ในฐานะเป็น

ผูส้นับสนุนหลกัใหม่ (The New Major Sponsor) และบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“EP” หรอื 

“บรษิทัย่อย”) ในฐานะผูถ้อืหุน้ใหม่ (The New Shareholder) เพื่อประกอบสญัญาเงนิกู ้ (Facility Agreement) ของ

บรษิทั พพีทีซี ีจํากดั (“PPTC” หรอื “บรษิทัร่วมทางตรงและบรษิทัร่วมออ้ม”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.50 โดยจะต้องมี

การจดัทาํสญัญาเพิม่เตมิ ภายใตส้ญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาสนิเชื่อ ครัง้ที ่3  

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2560 เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงนามในสญัญา

Sponsor Undertaking ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ  เพื่อประกอบสญัญาเงนิกูข้องบรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศ

ญีปุ่น่ [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) 

 โครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า 

27.2   โครงการ Kurihara กาํลงัการผลติ 23 เมกะวตัต ์

ในปี 2557 บรษิทัย่อยทางออ้ม [บรษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่ จาํกดั (“EPCO-E”)] ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้ผูพ้ฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์บับรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่น่ [Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) 

(“GK1”)] เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่ (Japan Solar Farm Project) ขนาดกําลงัการผลติ 23 เมกะวตัต ์

การพฒันาโครงการขา้งตน้ไดด้าํเนินการในนามของบรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญีปุ่น่ โดย EPCO-E ไดล้ง

นามในสญัญาร่วมทุน 2 ฉบบั กบับรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญีปุ่น่ คอื [(Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) 

(“GK1”) และ AE Power Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ซึง่มขีนาดกาํลงัการผลติเป็น 13 เมกะวตัต ์และ 10 เมกะวตัต ์

ตามลาํดบั ภายใตส้ญัญาร่วมทนุทัง้ 2 ฉบบัน้ี EPCO-E จะตอ้งจ่ายเงนิลงทุนเพื่อการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย ์ และ EPCO-E จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 ของผลตอบแทนจากการ

ลงทุนตลอดอายุโครงการ 

GK1 และ GK2 ได้มกีารตกลงรบัใบเสนอราคาการก่อสร้างสายส่งและเสาเพื่อขอเชื่อมต่อกบัระบบของการไฟฟ้า   

(Grid Connection) จากการไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นแลว้ (Tohoku Electricity Power Company) โดยมมีูลค่ารวม 197 

ลา้นเยน (ปจัจุบนั GK1 และ GK2 ไดจ้่ายชําระค่าก่อสรา้งบางส่วนแลว้จํานวน 182.41 ลา้นเยน (หรอืคดิเป็น 55.46 

ลา้นบาท) และจะใชร้ะยะเวลาในการเชื่อมต่อประมาณ 25 เดอืน ปจัจุบนัผูพ้ฒันาโครงการอยู่ในระหว่างการจดัการ

เรื่องทีด่นิในเรื่องการเปลีย่นประเภททีด่นิ 

27.3 โครงการ Shichikashuku กาํลงัการผลติรวม 3.465 เมกะวตัต ์ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 7/2559 เมื่อวนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั เอป็โก ้

เอน็เนอรย์ี ่ จาํกดั (“EPCO-E”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทัฯ เขา้ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ Shichikashuku 1 - 2  รวมจาํนวน 2 โครงการ  ขนาดกาํลงัการผลติรวม 3.465 เมกะวตัต ์

(4.4075 เมกะวตัตต์ดิตัง้) ดว้ยมลูค่าลงทุนทัง้สิน้ ประมาณ 1,414.40 ลา้นเยน โดยไดจ้่ายเงนิลงทุนแลว้เป็นจาํนวนเงนิ 

622.93 ลา้นเยน ในไตรมาส 1 ปี 2560 
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27. ข้อมูลสาํคญัอ่ืน   (ต่อ) 

27.3 โครงการ Shichikashuku กาํลงัการผลติรวม 3.465 เมกะวตัต ์(ต่อ) 

เมื่อวนัที ่19 มกราคม 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญีปุ่น่ [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)] 

ไดล้งนามในสญัญา “Membership Interest Purchase Agreement” กบั Target Membership Interest ของบรษิทั

แห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่น่ เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ จาํนวน 2 โครงการ ขนาด

กาํลงัการผลติ 2.52 เมกะวตัต ์ และ 1.89 เมกะวตัต ์ ตามลาํดบั สญัญาดงักล่าวไดร้วมสทิธใินทีด่นิ และใบอนุญาต

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

27.4 โครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดกาํลงัการผลติ 9.99 เมกกะวตัต)์ 

 เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2558 บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่น [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” กบับรษิทัแห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพฒันา

โครงการ Kyotamba Mizuho 12.008 MWp Solar Plant (ขนาดกาํลงัการผลติ 9.99 เมกกะวตัต)์ มลูค่า 750 ลา้นเยน 

สัญญาดังกล่าวได้รวมที่ดิน และใบอนุญาตต่างๆ และค่าก่อสร้างสายส่งและเสาเพื่อเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า (Grid 

Connection) ซึง่ AEKK และ GK2 ไดช้าํระเงนิค่าทีด่นิและค่าพฒันาตามสญัญาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 

 เมื่อวนัที ่1 เมษายน 2559 บรษิทัย่อยทางออ้ม [บรษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่ จาํกดั (“EPCO-E”)] ไดล้งนามในสญัญา

แต่งตัง้ผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ (Tolumei Kumiai Agreement “TK Agreement”) กบับรษิทั

ย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่น่ [Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”)] เพื่อพฒันาโครงการ 

Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดกาํลงัการผลติ 9.99 เมกกะวตัต)์ ภายใตส้ญัญาร่วมทุนน้ี 

EPCO-E จะตอ้งจา่ยเงนิลงทุนเพื่อการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และ EPCO-E จะไดร้บัผลตอบแทน

จากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทนุตลอดอายุโครงการ 

 โครงการดงักล่าวไดก่้อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

เมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป 

 ในปี 2560 GK3 ไดว้่าจา้งทีป่รกึษากฎหมายใหส้อบทานสญัญา TK Agreement และสรุปว่า สญัญาไมม่ผีลบงัคบัใช ้

27.5 โครงการลงทุนในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้น

ร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) : 

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

ทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 และทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560  เมื่อ

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 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั 

แทค เอน็เนอยี ่ จาํกดั (TAC) ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และเพื่อเขา้ถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ี จาํกดั (PPTC) ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 25 และบรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั (SSUT) ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ี EP ไดจ้่าย

ชาํระค่าหุน้ของทัง้ 2 บรษิทัขา้งตน้ครบถว้นแลว้เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 และวนัที ่26 เมษายน 2560 

เมื่อวนัที ่ 28 กนัยายน 2560 EP ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั พพีทีซี ี จาํกดั จากผูถ้อืหุน้เดมิเพิม่เตมิ ในสดัสว่นรอ้ยละ 

24.50 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ไดจ้่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จาํนวนแลว้ 
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28. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื การดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดําเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนเป็น 2.35 : 1 

และ 2.16 : 1  ตามลาํดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.98 : 1 และ  0.46 : 1 ตามลาํดบั 

 

29. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯ : 

29.1  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 มมีตทิีส่าํคญัเกีย่วกบัทุนเรอืนหุน้ดงัน้ี 

29.1.1 อนุมตักิารจดทะเบยีนลดทุนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในสว่นทีค่งเหลอืจากการจ่ายหุน้ปนัผลครัง้ที ่1 จํานวน 1,736 หุน้ 

มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 896,907,005.00 บาท เป็น 896,905,269.00 บาท บรษิทัฯ 

ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่10 ตุลาคม 2560 

29.1.2 อนุมตักิารจดทะเบยีนเพิม่ทุนหุน้สามญัของบรษิทัฯ จาํนวน 40,811,014 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรบัรองการ

จ่ายหุน้ปนัผล จาํนวน 39,811,014 หุน้ ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ขอ้ 21.2 และ

รองรบัการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่2 (“EPCO-W2”) จาํนวน 1,000,000 หุน้ โดยเพิม่

ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 896,905,269.00 บาท เป็น 937,716,283.00 บาท บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวง

พาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2560 

 บริษทัยอ่ยทางอ้อม : Kyotemba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) 

29.2 โครงการ Kyotamba Mizuho 12.0098 MWP Solar Plant (ขนาดกาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต)์ 

เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2560 ไดม้กีารยกเลกิสญัญาร่วมลงทุน (Tokumei Kumiai Agreement) ระหว่าง บรษิทั เอป็โก ้

เอน็เนอรย์ี ่ จาํกดั (EPCO-E) กบั GK3 ฉบบัลงวนัที ่ 1 เมษายน 2560 ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิระหว่างกาล ขอ้ 27.4 และไดท้าํสญัญาใหม่ เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดมิ ซึง่เน้ือหาหลกัคอืการ

เปลีย่นแปลงสดัสว่นผลตอบแทน จากเดมิคอืสดัสว่นรอ้ยละ 97 : 3 เป็น 98 : 2 และสดัสว่นการจ่ายเงนิลงทุนจากเดมิ 

648.95 ลา้นเยน (ซึง่จ่ายชาํระเงนิลงทุนแลว้จาํนวน 50.00 ลา้นเยน เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2559) เป็น 931.00 ลา้นเยน 

ทัง้น้ี EPCO-E ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจาก GK3 ตามสญัญาฉบบัเดมิทีย่กเลกิ จาํนวน 50.00 ลา้นเยน และจ่ายเงนิลงทุน

ตามสดัสว่นของสญัญาฉบบัใหมจ่าํนวน 931.00 ลา้นเยน แลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2560 

 

30. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2560 
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