บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
รำยงำนผู้สอบบัญชี และงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 งบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิน้ สุดวันเดียวกัน งบแสดง
กำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ
ของบริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพำะบริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน)
ซึง่ ผูบ้ ริหำรของกิจกำรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั งิ ำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วธิ กี ำรสอบถำมบุคลำกรซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธกี ำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มขี อบเขตจำกัดกว่ำ
กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่อมันว่
่ ำจะพบเรื่องทีม่ นี ยั สำคัญทัง้ หมด ซึง่ อำจ
พบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนัน้ ข้ำพเจ้ำจึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลทีส่ อบทำน
ข้อสรุป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุให้เชือ่ ว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้ น
ข้ำพเจ้ำขอให้สงั เกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อข้อ 3 กำรแก้ไขข้อผิดพลำดในงบกำรเงินรวมสำหรับ
กำรบันทึกบัญชีเงินกูย้ มื จำกบริษทั แห่งหนึ่ง ของบริษทั ย่อยในประเทศญีป่ ่ นุ แห่งหนึ่ง ทัง้ นี้ขำ้ พเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำง
มีเงื่อนไขต่อกรณีน้แี ต่อย่ำงใด
(นำงสำววันเพ็ญ อุ่นเรือน)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 7750
บริษทั สำนักงำนปี ตเิ สวี จำกัด
8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวิภำวดีรงั สิต 44
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

30 ก.ย. 61

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60

1 ม.ค. 60

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

(สอบทานแล้ว)

(ปรับปรุงใหม่)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(สอบทานแล้ว)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั ่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

163,007,740.50

159,060,091.75

439,461,620.55

7

23,236,400.56

27,010,297.81

1,984,913,979.84

6.2 และ 8

204,985,940.47

476,579,482.49

366,597,586.49

-

-

6,437,303.30
-

6,559,536.91
-

102,961,255.26

378,532,493.01

1,452,300,979.63

1,270,077,591.40

6.2

67,415.01

6.2

75,776,000.00

75,776,000.00

2,023,058.40

2,180,754.03

2,317,449.28

2,023,058.40

2,168,405.39

9

69,042,570.86

88,517,269.73

60,505,528.38

67,395,529.77

88,517,269.73

10

102,458,246.05

101,040,489.05

-

-

712,320.00

-

-

ส่วนของสินทรัพย์ทค่ี รบกาหนดรับชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ร่วมทางอ้อม
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

-

-

-

งานระหว่างก่อสร้าง
สัญญาเช่าทางการเงิน
สัญญาบริการติดตัง้

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

26,599,946.13
667,197,317.98

35,161,795.13
966,038,499.99

146,840,749.30

128,679,670.66

386,220.00

421,850.00

386,903,020.31
3,240,699,184.85

2,101,743.07
1,633,219,869.43

161,478.66
1,746,016,775.10

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคา้ ประกัน

11

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

12

เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

13

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ

-

-

-

-

371,600.00
507,391,683.23
-

-

-

386,220.00

421,850.00

1,049,960,920.00

1,049,960,920.00

-

-

3,595,650,281.62

3,356,843,772.73

1,719,298.03

1,915,274.65

2,636,266.67

1,719,298.03

1,915,274.65

-

263,216,510.48

279,836,776.82

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

14

3,702,774,989.16

3,282,614,057.16

2,668,833,193.81

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

15

629,399,002.01

643,687,143.72

477,522,760.69

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

6,959,288.14

6,199,212.60

4,837,027.14

6,331,199.26

5,697,266.62

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

164,925,232.85
8,248,655,061.11

121,351,771.50
7,541,712,753.02

28,087,128.69
3,689,679,660.23

13,350,484.20
1,334,964,631.97

11,371,110.05
1,349,203,198.14

รวมสิ นทรัพย์

8,915,852,379.09

8,507,751,253.01

6,930,378,845.08

2,968,184,501.40

3,095,219,973.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

-

หน้า 1 จาก 38

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

30 ก.ย. 61

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60

1 ม.ค. 60

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

(สอบทานแล้ว)

(ปรับปรุงใหม่)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(สอบทานแล้ว)

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

17

238,957,596.08

291,000,877.90

119,496,017.43

94,636,061.28

273,908,486.38

ตั ๋วแลกเงินขายลด

18

515,000,000.00

380,000,000.00

490,000,000.00

515,000,000.00

380,000,000.00

6.2 และ 19

161,467,735.65

189,858,914.11

148,496,847.01

26,835,661.97

23,410,828.83

128,826,521.66

128,896,286.53

-

-

30,000,000.00

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

6.2

-

30,000,000.00

ส่วนของหนี้สนิ ทีค่ รบกาหนดจ่ายชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

20

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั อื่น
หุน้ กู้

226,159,174.80

27,766,464.00

28,195,200.00

884,700,000.00

หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สนิ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน

238,984,885.73

21

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

-

778,778.00

196,507.00

836,705,646.78
33,424.92
177,348.00

17,700,000.00
328,000,000.00
255,910.00
-

8,250,000.00
82,049.00

15,180.97

10,219,985.80

91,544.00

1,192,566.12

962,402.06

2,219,772.22

1,192,566.12

951,747.82

-

24,062,139.51
2,221,751,867.72

26,001,833.21
1,311,491,181.41

19,191,486.23
1,616,412,086.59

11,928,055.84
995,548,255.21

12,202,395.26
728,805,507.29

1,693,717,116.22

1,412,611,479.18

632,495,893.22

12,748,000.00

3,000,000.00

2,292,700,000.00

3,234,100,000.00

2,418,700,000.00

487,400,000.00

815,400,000.00

31,904,401.00

29,166,107.00

25,302,683.00

28,992,728.00

26,469,669.00

46,213,539.72

46,213,539.72

46,213,539.72

46,213,539.72

46,213,539.72

1,235,000.00
4,065,770,056.94

1,235,000.00
4,723,326,125.90

3,122,712,115.94

63,000.00
575,417,267.72

63,000.00
891,146,208.72

6,287,521,924.66

6,034,817,307.31

4,739,124,202.53

1,570,965,522.93

1,619,951,716.01

836,030,770.00

937,716,283.00

861,283,589.00

836,030,770.00

937,716,283.00

836,030,770.00

836,030,770.00

765,585,412.00

836,030,770.00

836,030,770.00

365,101,797.82

365,101,797.82

364,982,731.51

365,101,797.82

365,101,797.82

6,017,138.90

6,017,138.90

6,017,138.90

6,017,138.90

6,017,138.90

83,603,077.00

83,603,077.00

76,558,541.00

83,603,077.00

83,603,077.00

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

20

หุน้ กู้ - สุทธิ
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ

21

ค่าเผือ่ หนี้สนิ จากภาระคา้ ประกัน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

6.2

รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 836,030,770 หุน้ ในปี 2561 และ
937,716,283 หุน้ ในปี 2560 มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 836,030,770 หุน้ ในปี 2561 และ 2560 มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนซือ้ คืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

392,224,396.56

316,071,828.06

242,817,783.83

106,466,194.75

184,515,473.51

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริษทั ใหญ่

ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร

522,303,336.60
2,205,280,516.88

501,446,686.09
2,108,271,297.87

440,257,329.98
1,896,218,937.22

1,397,218,978.47

1,475,268,257.23

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

423,049,937.55
2,628,330,454.43

364,662,647.83
2,472,933,945.70

295,035,705.33
2,191,254,642.55

1,397,218,978.47

1,475,268,257.23

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

8,915,852,379.09

8,507,751,253.01

6,930,378,845.08

2,968,184,501.40

3,095,219,973.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 2 จาก 38

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2560
(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ
รำยได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อน่ื
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปั นผล
อืน่ ๆ
รวมรำยได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560

6.1

144,035,339.13

150,768,858.14

67,749,839.62

79,518,393.67

6.1

48,335,992.00
500,188.20
14,950.00

54,095,024.00
3,688,419.30
-

19,704,966.79
14,950.00

14,458,777.23
9,000.00

2,240,055.64
195,126,524.97

5,375,904.63
213,928,206.07

1,146,519.38
88,616,275.79

2,640,189.38
96,626,360.28

110,712,527.92
3,569,845.82
80,388,792.27
63,557,793.25
258,228,959.26

101,284,328.06
3,272,403.85
48,295,325.83
58,641,185.13
211,493,242.87

58,549,760.22
3,569,845.82
10,483,343.59
16,318,353.40
88,921,303.03

61,260,827.04
3,282,416.49
9,223,022.87
15,993,663.51
89,759,929.91

101,594,732.51

54,216,253.59

38,492,298.22
119,794.74
38,612,092.96

56,651,216.79
(1,648,332.68)
55,002,884.11

(305,027.24)
163,238.01
(141,789.23)

6,866,430.37
(1,388,957.91)
5,477,472.46

95,257,523.91
95,257,523.91
133,869,616.87

30,322,285.11
30,322,285.11
85,325,169.22

(141,789.23)

5,477,472.46

26,731,900.00
11,880,192.96
38,612,092.96

41,219,420.99
13,783,463.12
55,002,884.11

121,989,423.91
11,880,192.96
133,869,616.87

71,541,706.10
13,783,463.12
85,325,169.22

0.03

0.05

-

0.01

6.1

ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย

30
3 และ 30

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี เงิ นได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ สำหรับงวด
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิ จำกภำษี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

16.3

3

กำรแบ่งกำไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กำไรสุทธิ สำหรับงวด
กำรแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ ้นฐาน
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

-

-

3

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 3 จาก 38

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2560
(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ
รำยได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อน่ื
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปั นผล
อืน่ ๆ
รวมรำยได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560

6.1

529,457,477.06

533,753,682.59

298,865,666.92

328,687,635.00

6.1

154,124,552.00
1,543,366.62
37,950.00

169,037,352.00
4,770,078.46
-

56,103,659.57
37,950.00

21,186,934.67
9,000.00

24,907,262.21
710,070,607.89

21,476,955.55
729,038,068.60

2,771,460.58
357,778,737.07

14,839,249.17
364,722,818.84

383,016,259.80
9,729,987.85
122,402,619.79
178,053,533.96
693,202,401.40

373,022,784.23
7,881,725.02
110,004,015.37
155,893,133.66
646,801,658.28

232,056,178.74
9,611,856.65
30,300,471.17
47,643,923.32
319,612,429.88

245,693,954.95
7,787,659.26
29,625,948.54
31,696,836.51
314,804,399.26

234,090,508.89

118,248,857.16

6.1

ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย

30
3 และ 30

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

13

กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ สำหรับงวด

250,958,715.38

200,485,267.48

38,166,307.19

49,918,419.58

16.3

(7,630,391.13)
243,328,324.25

(10,108,285.61)
190,376,981.87

(7,531,585.85)
30,634,721.34

(9,999,475.32)
39,918,944.26

3

20,856,650.51
20,856,650.51
264,184,974.76

43,533,577.71
43,533,577.71
233,910,559.58

30,634,721.34

39,918,944.26

184,836,568.60
58,491,755.65
243,328,324.25

173,054,199.81
17,322,782.06
190,376,981.87

205,693,219.11
58,491,755.65
264,184,974.76

216,587,777.52
17,322,782.06
233,910,559.58

0.22

0.22

0.04

0.05

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิ จำกภำษี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำรแบ่งกำไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กำไรสุทธิ สำหรับงวด
กำรแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ ้นฐาน
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

-

-

3
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 4 จาก 38

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก
และชาระแล้ว

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินทุนทีได้
่ รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จาหน่ายหุน้ จากการใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั

22.1 และ 22.2

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

765,585,412.00

364,982,731.51

13,190.00

100,551.33

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ ทุนซือ้ คืน
6,017,138.90

จัดสรรแล้ว
สารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

การแปลงค่า
งบการเงิน
ในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ

76,558,541.00

242,817,783.83

17,268,901.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,621,680.00

-

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)
จากการเปลีย่ นแปลง
ส่วนเกินทุน
สัดส่วนการถือหุน้ ใน
มูลค่าหุน้
บริษทั ย่อย
ของบริษทั ย่อย
(27,011,571.52)

450,000,000.00

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ใหญ่

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี
อานาจควบคุม

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

440,257,329.98

1,896,218,937.22

295,035,705.33

2,191,254,642.55

-

-

-

-

113,741.33

-

113,741.33

-

-

-

-

(94,322,774.94)

-

(94,322,774.94)

-

-

-

-

-

-

38,274,771.30

-

-

-

-

-

-

(15,750.00)

(425,976.03)

-

-

-

-

(425,976.03)

-

(125,370,430.97)

-

-

-

-

(94,635,009.64)

38,259,021.30

(56,375,988.34)

-

173,054,199.81
173,054,199.81

43,533,577.71
43,533,577.71

-

-

43,533,577.71
43,533,577.71

173,054,199.81
43,533,577.71
216,587,777.52

17,322,782.06
17,322,782.06

190,376,981.87
43,533,577.71
233,910,559.58

(124,944,454.94)

การเปลียนแปลงในส่
่
วนได้เสียในบริษทั ย่อย :
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อยลดลง
จากการลงทุนของบริษทั ย่อย
จากเงินปั นผลของบริษทั ย่อย
โอนกลับกาไรสะสมจากการขายเงินลงทุน
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
กาไร (ปรับปรุงใหม่)
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น (ปรับปรุงใหม่)

30,634,870.00
-

รวมกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ก่อนปรับปรุง)
ผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาดทีส่ าคัญ
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (หลังปรับปรุง)
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินทุนทีได้
่ รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั

3
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รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
กาไร
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

100,551.33
-

-

38,274,771.30
(15,750.00)
(425,976.03)

796,220,282.00

365,083,282.84

6,017,138.90

3,062,168.00
79,620,709.00

(3,062,168.00)
287,439,384.67

60,802,479.21

(27,011,571.52)

450,000,000.00

483,790,907.69

2,018,171,705.10

350,617,508.69

2,368,789,213.79

836,030,770.00
836,030,770.00

365,101,797.82
365,101,797.82

6,017,138.90
6,017,138.90

83,603,077.00
83,603,077.00

317,588,294.51
(1,516,466.45)
316,071,828.06

78,397,186.02
61,071.59
78,458,257.61

(27,011,571.52)
(27,011,571.52)

450,000,000.00
450,000,000.00

501,385,614.50
61,071.59
501,446,686.09

2,109,726,692.73
(1,455,394.86)
2,108,271,297.87

365,169,979.90
(507,332.07)
364,662,647.83

2,474,896,672.63
(1,962,726.93)
2,472,933,945.70

-

-

-

-

(108,684,000.10)

-

-

-

-

(108,684,000.10)

(104,465.93)

(108,788,466.03)

-

-

-

-

(108,684,000.10)

-

-

-

-

(108,684,000.10)

(104,465.93)

(108,788,466.03)

184,836,568.60
20,856,650.51
205,693,219.11
2,205,280,516.88

58,491,755.65
58,491,755.65
423,049,937.55

243,328,324.25
20,856,650.51
264,184,974.76
2,628,330,454.43

836,030,770.00

365,101,797.82

6,017,138.90

83,603,077.00

184,836,568.60
184,836,568.60
392,224,396.56

20,856,650.51
20,856,650.51
99,314,908.12

(27,011,571.52)

450,000,000.00

20,856,650.51
20,856,650.51
522,303,336.60

หน้า 5 จาก 38

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จาหน่ายหุน้ จากการใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
22.1 และ 22.2
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หุน้ และการจัดการส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ :
จ่ายปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

22

ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อกและ
ชาระแล้ว
765,585,412.00

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ
364,982,731.51

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ ทุนซือ้ คืน
6,017,138.90

จัดสรรแล้ว
สารอง
ตามกฎหมาย
76,558,541.00

ยังไม่ได้จดั สรร
264,917,126.75

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
1,478,060,950.16

13,190.00
30,621,680.00
796,220,282.00

100,551.33
365,083,282.84

6,017,138.90

3,062,168.00
79,620,709.00

(124,944,454.94)
39,918,944.26
(3,062,168.00)
176,829,448.07

113,741.33
(94,322,774.94)
39,918,944.26
1,423,770,860.81

836,030,770.00

365,101,797.82

6,017,138.90

83,603,077.00

184,515,473.51

1,475,268,257.23

836,030,770.00

365,101,797.82

6,017,138.90

83,603,077.00

(108,684,000.10)
30,634,721.34
106,466,194.75

(108,684,000.10)
30,634,721.34
1,397,218,978.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 6 จาก 38

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2561
หมายเหตุ

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสุทธิเป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน :
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์เป็ นค่าใช้จ่าย
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายเงินลงทุนชั ่วคราว
ขาดทุน(กาไร)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทางอ้อม
ส่วนแบ่งขาดทุน(กาไร)จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปั นผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิม่ ขึน้ ) :ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
สินค้าคงเหลือ
งานระหว่างก่อสร้าง - สัญญาเช่าทางการเงิน
งานระหว่างก่อสร้าง - สัญญารับจ้างติดตัง้
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง) :เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ ่ายจริง
เงิ นสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดำเนิ นงำน
จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดำเนิ นงำน

14
15
8
14

13
21

21

ปี 2560
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560

250,958,715.38

200,485,267.48

38,166,307.19

49,918,419.58

106,331,603.03
14,351,031.71
642,563.92
(233,762.36)
407,184.13
(13,014.98)
35,630.00
(19,800,096.20)
(234,090,508.89)
3,436,635.00
(1,541,058.61)
(37,950.00)
179,093,037.01

105,293,978.76
14,315,389.68
(575,860.76)
920,009.54
(14,060,345.37)
3,894,590.79
(3,751,509.99)
443,831.01
(1,367,793.55)
(118,248,857.16)
2,842,032.00
(4,688,347.24)
144,694,241.90

20,003,895.22
642,563.92
(233,762.36)
(11,414.60)
35,630.00
193,455.77
2,812,990.00
(56,103,659.57)
(37,950.00)
47,643,923.32

19,066,323.02
(575,860.76)
(6,454,911.71)
2,982,659.04
(3,751,509.99)
173,153.40
2,578,583.00
(21,186,934.67)
27,840,892.51

299,540,009.14

330,196,627.09

53,111,978.89

70,590,813.42

271,116,417.90
22,190,231.55
(1,417,757.00)
712,320.00
8,561,848.99
(37,276,263.36)

98,963,900.68
(8,726,566.92)
(92,407,408.59)
67,959,034.69
(20,878,518.62)

274,737,292.28
21,121,739.96
(1,940,264.41)
(4,685.70)

34,883,754.58
(9,333,780.90)
346,571.38
2,873,738.70

3,502,313.08
(1,939,693.70)
(116,070.00)
564,873,356.60
(24,944,170.66)
539,929,185.94

(49,264,382.12)
5,675,693.25
331,518,379.46
(15,880,780.06)
315,637,599.40

3,556,181.20
(274,339.42)
(116,070.00)
350,191,832.80
(10,140,206.94)
340,051,625.86

(4,583,709.80)
1,113,512.03
(299,312.00)
95,591,587.41
(14,637,027.89)
80,954,559.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 7 จาก 38

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2561
หมายเหตุ

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทางอ้อม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทางอ้อม
เงินสดจ่ายซื้อหุน้ เพิม่ ทุนในบริษทั ร่วม
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัวคราว
่
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
่
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการรับคืนเงินค่าระบบสายส่งไฟฟ้ า
เงินสดจ่ายชาระเจ้าหนี้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมลงทุน

ปี 2560
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560

(4,716,000.00)
(200,000.00)
132,584.99
(1,877,000.00)
2,230,672.25
(141,347,725.62)
145,134,637.85
(529,512,867.83)
155,499.52
37,950.00
1,375,618.81
(528,586,630.03)

(2,364,586,917.55)
17,968,519.66
(2,077,000.00)
2,508,587.20
(3,168,363,838.67)
4,775,346,645.22
(309,771,603.45)
7,873,312.32
(214,519,556.87)
1,282,813.03
(33,424.92)
4,621,765.28
(1,249,750,698.75)

(225,423,388.23)
43,200,000.00
(1,877,000.00)
2,218,323.61
(116,500,000.00)
116,511,414.60
(3,114,556.52)
37,950.00
56,295,041.12
(128,652,215.42)

(1,148,165,527.74)
215,013,281.39
(2,047,000.00)
2,479,548.05
(2,212,789,999.98)
2,485,389,759.36
(39,742,462.76)
7,815,000.00
21,274,988.95
(670,772,412.73)

(54,678,649.36)
(30,000,000.00)
(69,764.87)
(56,700,000.00)
(18,161,078.64)
501,195,744.79
(185,257,669.08)
815,000,000.00
(680,000,000.00)
(104,465.92)
(108,453,836.04)
(211,021,838.55)
(28,251,557.67)

(10,790,288.51)
28,855,680.00
815,400,000.00
214,220,000.00
(166,793,144.68)
800,000,000.00
(990,000,000.00)
30,735,421.33
16,566.36
(61,229,382.05)
(130,678,686.59)
529,736,165.86

(179,465,880.87)
(30,000,000.00)
29,248,000.00
(10,050,000.00)
815,000,000.00
(680,000,000.00)
(108,443,181.80)
(47,810,581.38)
(211,521,644.05)

33,085,900.41
815,400,000.00
15,000,000.00
(30,150,000.00)
800,000,000.00
(990,000,000.00)
30,735,421.33
(61,180,476.75)
(25,997,254.23)
586,893,590.76

20,856,650.51
-

43,533,577.71
929,761.72

เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดเพิ่ มขึ้น(ลดลง)
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ณ วันต้นงวด

3,947,648.75
159,060,091.75

(359,913,594.06)
439,461,620.55

(122,233.61)
6,559,536.91

(2,924,262.45)
9,299,972.65

เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ณ วันสิ้ นงวด

163,007,740.50

79,548,026.49

6,437,303.30

6,375,710.20

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุ
้
คคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ
้
ษทั อืน่
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั อืน่
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายชาระหุน้ กู้
เงินฝากติดภาระคา้ ประกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกตั ๋วแลกเงินขายลด
เงินสดจ่ายชาระตั ๋วแลกเงินขายลด
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
เงินปั นผลจ่าย
จ่ายดอกเบี้ย
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมจัดหำเงิ น

6.2
6.2
6.2
6.2

14

6.2

20
20
18
18

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิ น
เงิ นสดรับจำกกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

-

หน้า 8 จาก 38

บริ ษทั โรงพิ มพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2561

หมายเหตุ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงิ นสดเพิ่ มเติ ม (หน่ วย : ล้ำนบำท)
1. เงินสดจ่ายในระหว่างงวด
ดอกเบี้ยจ่ายทีถ่ อื เป็ นต้นทุนของสินทรัพย์
2. รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
3. จานวนทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสินเชือ่ ทีอ่ าจจะนามาใช้
เพือ่ กิจกรรมดาเนินงานในอนาคต
4. การออกหุน้ ปั นผล
22.1 และ 22.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ปี 2560
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560

4.78

-

-

-

0.04

-

0.04

-

1,474.88
-

1,235.76
70.43

333.53
-

298.76
70.43
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บริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทำนแล้ว)
1.

ข้อมูลทัวไป
่
บริษัทฯ จัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทจากัด ตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2533 และได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ น
มหาชน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536 สานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงั สิต 66 (สยามสามัคคี)
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับการรับจ้างพิมพ์
สิง่ พิมพ์ประเภทหนังสือและนิตยสาร และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมประกอบธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 2.2.1

2.

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิ น

2.1

เกณฑ์การจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินนี้ จัดทาขึน้ ตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึน้ เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่าน
งบการเงินทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จัดทาขึน้ ในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การรายงาน
ทางการเงินระหว่ างกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบ ัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจัดทาเป็ นแบบย่อ
งบการเงิน ระหว่างกาล ได้จดั ท าขึ้น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่ม เติม จากงบการเงิน ประจา ปี สิ้นสุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
งบการเงินระหว่างกาลนี้มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทัง้ หมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงินประจาปี แต่ เน้ นการให้
ข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เกีย่ วกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลทีน่ าเสนอซ้าซ้อนกับข้อมูลทีไ่ ด้
รายงานไปแล้ว ดังนัน้ งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่กบั งบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินระหว่างกาล แสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ยกเว้นทีร่ ะบุเป็ นอย่างอื่น

2.2

หลักการจัดทางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน) บริษัทย่อย
และบริษัท ร่วม และได้จดั ทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ในระหว่างงวดปั จจุบนั
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2.

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิ น (ต่อ)

2.2

หลักการจัดทางบการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ)

2.2.1

รายละเอียดของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม มีดงั ต่อไปนี้
การดาเนินกิจการ
ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั :
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประเทศ

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60

เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน่ และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

75.00

75.00

เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน่ และผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน่ และลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ
ลงทุนในธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานใน
ประเทศญีป่ ่ นุ
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน่ และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน่ และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน่ และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
บารุงรักษา และให้บริการรับจ้างติดตัง้
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

81.25

81.25

ไทย

75.00

75.00

ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
ให้บริการรับจ้างติดตัง้ และให้เช่าระบบ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน่ และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน่ และลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ

ไทย

99.99

99.99

ไทย
ไทย

99.99
99.99

99.99
99.99

ไทย
ไทย
ญีป่ ่ นุ

99.99
48.39
98.00

99.99
48.39
98.00

ญีป่ ่ นุ
ญีป่ ่ นุ
ญีป่ ่ นุ
ญีป่ ่ นุ

98.00
98.00
98.00
-

98.00
98.00
98.00
-

บริ ษทั ร่วมที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทำงตรงและบริ ษทั ร่วมทำงอ้อม :
บริษทั พีพที ซี ี จากัด**
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม

ไทย

49.50

49.50

บริ ษทั ร่วมที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทำงอ้อมและบริ ษทั ร่วมทำงอ้อม :
บริษทั เอสเอสยูที จากัด***
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม

ไทย

40.00

40.00

บริ ษทั ร่วมที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทำงอ้อม :
บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จากัด****

ไทย

50.00

50.00

บริ ษทั ย่อยทำงอ้อมที่ ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย :
บริษทั อาร์พวี ี พลังงาน จากัด
บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
บริษทั ทัศน์ศริ ิ จากัด
บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชนั ่ จากัด
บริษทั เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
บริ ษทั ย่อยทำงอ้อมที่ ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทำงอ้อม :
บริษทั เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จากัด

บริษทั เจเคอาร์ พลังงาน จากัด
บริษทั อะควาติส เอ็นเนอร์จี จากัด
บริษทั ลพบุร ี โซล่า จากัด
บริษทั ปราจีน โซล่า จากัด*
Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)
Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.)
AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.)
Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.)
Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.)*

เข้าถือหุน้ ในบริษทั อืน่ และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนร่วม
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2.

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิ น (ต่อ)

2.2

หลักการจัดทางบการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ)

2.2.1

รายละเอียดของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)

*
**
***
****

2.3

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสว่ นร่วมในอานาจการควบคุม ดังนัน้ จึงถือว่าบริษทั ดังกล่าวเป็ นบริษทั ย่อย ตามนิยามทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานบัญชี
เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จากัด
เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ทัศน์ศริ ิ จากัด และ บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จากัด
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ไม่มอี านาจในการควบคุม เนื่องจากเป็ นการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด และ
บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชนั ่ จากัด และมีตวั แทนเป็ นกรรมการผูม้ อี านาจเพียง 2 ท่าน จากจานวน 4 ท่าน

หลักการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล
บริษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่ แสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามวิธรี าคาทุน

3.

แก้ไขข้อผิดพลำด
บริษทั ย่อยในประเทศญีป่ ่ นุ ได้แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเงินกูย้ มื จากบริษทั แห่งหนึ่ง โดยในการลงทุนใน
โครงการ Higashi Nihon Mega Solar 3 G.K. (“HNMS3 G.K.”) เมื่อเดือนมกราคม 2560 บริษทั ย่อยได้บนั ทึก
รายการผิดพลาดโดยหัก เจ้าหนี้เงินกูย้ มื Nishi Nihon Mega Solar 5 G.K. (“NNMS5 G.K.”) จานวน 96 ล้านเยน
กับมูลค่าโครงการทีซ่ อ้ื มา ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 NNMS5 G.K. ได้เรียกให้บริษทั ย่อยชาระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี บริษทั ย่อยในญีป่ ่ นุ จึงได้พบว่าไม่ได้บนั ทึกหนี้สนิ เงินกูย้ มื ดังกล่าว
บริษทั ย่อยในประเทศญี่ป่ นุ ได้แก้ไขข้อผิดพลาด โดยบันทึกรายการสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และเจ้าหนี้เงินกูย้ มื เพิม่ ขึน้ ด้วย
จ านวนเงิน กู้ 96 ล้า นเยน และบัน ทึก ดอกเบี้ย จ่ ายและดอกเบี้ย ค้างจ่ ายตัง้ แต่ เดือ นกรกฎาคม 2560 การแก้ ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าว ส่งผลกระทบต่องบการเงินรวม ดังนี้ :งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ต้นทุนทางการเงิน เพิม่ ขึน้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ (เพิม่ ขึน้ )
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ (ลดลง)
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ลดลง)

1,037,738.57 บาท
(308,448.96) บาท
(80,703.00) บาท
(648,586.61) บาท

งบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ เพิม่ ขึน้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิม่ ขึน้ )
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั อื่น - ส่วนทีค่ รบกาหนดจ่ายชาระภายในหนึ่งปี (เพิม่ ขึน้ )

29,144,640.00 บาท
(1,968,256.68) บาท
(28,195,200.00) บาท

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ต้นทุนทางการเงิน เพิม่ ขึน้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ (เพิม่ ขึน้ )
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ (ลดลง)
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ลดลง)

2,029,328.27 บาท
(61,071.59) บาท
(1,455,394.86) บาท
(507,332.07) บาท
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4.

กำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่

4.1

การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างงวด
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2560)
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้นได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ การให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน และการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ้ไี ม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
สาหรับงวดปั จจุบนั ทีเ่ ริม่ นามาถือปฏิบตั ิ

4.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทอ่ี อกในระหว่างงวดแต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างงวดปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอ่ อกใหม่ซง่ึ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ยังไม่ได้นามาถือปฏิบตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ หลักการสาคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้

4.2.1

ให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
มาตรฐานฉบับนี้ ให้หลักการโดยรวมในการรับรูร้ ายได้ทงั ้ จานวนทีร่ บั รูแ้ ละช่วงเวลาทีร่ บั รู้ โดยรายได้จะรับรูเ้ มื่อ
(หรือ ณ วันที)่ กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลกู ค้าด้วยมูลค่าของรายได้ทก่ี จิ การคาดว่าจะได้รบั
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาทีท่ ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอ่ ยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ 5 ขันตอนส
้
าหรับการรับรู้
รายได้ทเ่ี กิดขึน้ จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรูร้ ายได้ในจานวนเงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก่ จิ การคาดว่า
จะมีสทิ ธิได้รบั จากการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้สง่ มอบให้แก่ลกู ค้า และกาหนดให้กจิ การต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขันตอน
้
มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้นามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่ วกับการรับรูร้ ายได้ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาก่อสร้าง
รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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4.

กำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ (ต่อ)

4.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทอ่ี อกในระหว่างงวดแต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้ (ต่อ)

4.2.2

ให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกีย่ วกับ การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจาหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารคานวณ
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับ
การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุม่ นี้มผี ลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบตั ทิ างการบัญชีบางฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 101
ฉบับที่ 103
ฉบับที่ 104
ฉบับที่ 105
ฉบับที่ 106
ฉบับที่ 107

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สญ
ู
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินทีค่ ล้ายคลึงกัน
การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ทม่ี ปี ั ญหา
การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน

ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่ดงั กล่าวข้างต้นต่องบการเงินในปี ท่ี
เริม่ นามาถือปฏิบตั ิ
5.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธกี ารคานวณเช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในงบการเงิน สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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6.

รำยกำรบัญชีระหว่ำงบุคคลและกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญ ชีกบั บริษัทย่อย บริษ ทั ร่ว ม บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิน ทรัพ ย์ หนี้สนิ รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เกิดขึน้ จากรายการบัญชีกบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าว บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกัน
โดยการถือหุน้ และ/หรือ การเป็ นกรรมการร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันนอกเหนือจากบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
แบบย่อข้อ 2.2.1 ประกอบด้วย

บริษทั
บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.)
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.)
บริษทั กลมบ็อกซ์ จากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
1
2
3
4

บริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

5

บริษทั ฐานเศรษฐกิจ มัลติมเี ดีย จากัด

5

บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

5

บริษทั นิวส์ เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

5

การดาเนินกิจการ
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการเช่าโครงป้ ายเพือ่ ติดตัง้ โฆษณา
Building service
Building service
รับจ้างพิมพ์สอ่ื สิง่ พิมพ์และบริหารงาน
ขายโฆษณา
ผลิตและจาหน่ายหนังสือพิมพ์
และสิง่ ตีพมิ พ์
โฆษณาสินค้าและบริการทุกรูปแบบบน
สือ่ สิง่ พิมพ์และขายหนังสือพิมพ์รายวัน
บริการด้านงานโฆษณาสินค้าทุกรูปแบบ
ของการสือ่ สาร
บริการ,พัฒนาและบารุงรักษาซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
ประเทศ 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60
ไทย
ญีป่ ่ นุ
ญีป่ ่ นุ
ไทย
ไทย

-

-

ไทย

-

-

ไทย

-

-

ไทย

-

-

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน เป็ นดังนี้.1. เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน
2. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร่วมในบริษทั ย่อยทางอ้อม [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)]
3. เป็ นบริษทั ใหญ่ของ Shonan Build Service Co., Ltd.
4. เป็ นบริษทั ทีค่ นใกล้ชดิ ของกรรมการบริหาร เป็ นกรรมการร่วมกัน
5. เป็ นบริษทั ฯ ทีม่ กี รรมการร่วมกัน
6.1

รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้.นโยบาย
การกาหนด
ราคา
บริษทั ย่อย
ดอกเบีย้ รับ
รายได้ค่าเช่า
รายได้อ่นื ๆ
บริษทั ย่อยทำงอ้อม
รายได้ค่าเช่า
บริษทั ร่วมทำงอ้อม
รายได้ค่าบริหารจัดการ

หน่วย : บาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560

4
3
3

-

- 19,631,734.93 10,724,970.99
90,000.00
90,000.00
155,616.43

3

-

-

63,000.00

63,000.00

3

421,500.00

-

-
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6.

รำยกำรบัญชีระหว่ำงบุคคลและกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

6.1

รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้.- (ต่อ)
นโยบาย
การกาหนด
ราคา
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริการ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ รับ

1 และ 2
5

นโยบาย
การกาหนด
ราคา
บริษทั ย่อย
ดอกเบีย้ รับ
รายได้ค่าเช่า
รายได้อ่นื ๆ
รายได้ค่าบริหารจัดการ
บริษทั ย่อยทำงอ้อม
รายได้ค่าเช่า
รายได้อ่นื ๆ
บริษทั ร่วมทำงอ้อม
รายได้ค่าบริหารจัดการ
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้ค่าเช่า
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ รับ

หน่วย : บาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
4,070,069.75

30,800.00

4,070,069.75

30,800.00

2,188.88

-

-

-

หน่วย : บาท
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560

4
3
3
3

-

- 55,872,646.97 17,256,674.03
270,000.00
270,000.00
- 1,074,890.57
- 3,619,680.00

3
3

-

-

189,000.00
-

189,000.00
36,173.96

3

1,264,500.00

-

-

-

1 และ 2
3

12,170,754.45
97,500.00

2,937,584.50 12,170,754.45
97,500.00

2,937,584.50
-

5

4,442.31

-

-

-

นโยบายการกาหนดราคา
1. คิดราคาขายต่ากว่าลูกค้าประจาทัวไปประมาณร้
่
อยละ 1 ถึง 5
2. คิดราคาขายต่ ากว่ากลุ่มลูกค้าประจาชัน้ ดีประมาณร้อยละ 3 ถึง 10 เนื่องจากไม่มคี วามเสีย่ งในการเรียกเก็บหนี้
จากลูกหนี้
3. ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
4. ตามทีร่ ะบุในตั ๋วสัญญาใช้เงิน ร้อยละ 5.5 ต่อปี
5. ตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้ ร้อยละ 7.75 ต่อปี
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6.

รำยกำรบัญชีระหว่ำงบุคคลและกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

6.1

รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้.- (ต่อ)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายสาหรับเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
สวัสดิการอื่น ค่าเบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน โดยสรุปได้ดงั นี้.-

6.2

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
รวม

หน่วย : บาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
6,568,037.95
5,364,194.40
3,340,555.00
3,194,085.00
336,503.00
295,977.00
174,835.00
158,956.00
6,904,540.95
5,660,171.40
3,515,390.00
3,353,041.00

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
รวม

หน่วย : บาท
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
21,248,634.54 18,578,088.25 11,215,365.00 10,625,849.00
1,009,506.00
887,932.00
524,505.00
476,865.00
22,258,140.54 19,466,020.25 11,739,870.00 11,102,714.00

ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
ลูกหนี้ กำรค้ำ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั ร่วมทางอ้อม
รวม
เจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

16,265,495.45
(12,464,005.35)
3,801,490.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60

16,409,120.53 16,265,495.45 16,409,120.53
(12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35)
3,945,115.18
3,801,490.10
3,945,115.18

150,335.00
150,335.00

1,250,487.20
1,250,487.20

21,000.00
21,000.00

4,064,439.15
21,000.00
4,085,439.15

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00
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6.

รำยกำรบัญชีระหว่ำงบุคคลและกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

6.2

ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้.- (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริษทั ย่อยทางอ้อม
63,000.00
63,000.00
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่บุคคลและบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้.-

1 ม.ค. 61
กรรมการ

-

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
200,000.00
(132,584.99)

30 ก.ย. 61
67,415.01

เงินให้กูย้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการให้กูย้ มื แก่กรรมการของบริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ง โดยการทาสัญญากูย้ มื
ครบกาหนดภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ทาสัญญา คิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.75 ต่อปี
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด
1 ม.ค. 61
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
30 ก.ย. 61
บริษทั ย่อย
1,270,077,591.40 225,423,388.23 (43,200,000.00) 1,452,300,979.63
เงินให้กู้ยืมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการให้กู้ยืมแก่ บริษัทย่อย ในรูปตั ๋วสัญญาใช้เงิน ครบกาหนดเมื่อทวงถาม คิดอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 5.5 ต่อปี
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะยำวแก่บริษทั ร่วมทำงอ้อม - ส่วนที่ครบกำหนดรับชำระภำยในหนึ่ งปี
รายการเคลื่อ นไหวของเงิน ให้กู้ยืม ระยะยาวแก่ บ ริษั ท ร่ว มทางอ้อ ม - ส่ ว นที่ค รบก าหนดรับ ช าระภายในหนึ่ ง ปี
มีรายละเอียดดังนี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด
1 ม.ค. 61
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
30 ก.ย. 61
บริษทั ร่วมทางอ้อม
75,776,000.00
75,776,000.00
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นการให้กยู้ มื แก่บริษทั ร่วมทางอ้อมสองแห่งตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อซือ้ ทีด่ นิ โดยการทา
สัญญากู้ยมื ครบกาหนดภายใน 3 ปี นับแต่วนั ทาสัญญา (ครบกาหนดปี 2560) ให้กู้โดยไม่มหี ลักประกัน และไม่
มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
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6.

รำยกำรบัญชีระหว่ำงบุคคลและกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

6.2

ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้.- (ต่อ)
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้.-

กรรมการ

1 ม.ค. 61
30,000,000.00

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
- (30,000,000.00)

30 ก.ย. 61
-

เงินกูย้ มื ดังกล่าวข้างต้น เป็ นเงินกูย้ มื จากกรรมการของบริษทั ฯ ในรูปตั ๋วสัญญาใช้เงิน ครบกาหนดเมื่อทวงถาม ไม่มี
การคิดดอกเบีย้ ระหว่างกัน
6.3

อื่นๆ
บริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีการค้าประกันวงเงินสินเชื่อทีม่ กี บั สถาบันการเงินระหว่างกัน ดังต่อไปนี้.หน่วย : ล้านเยน
30 ก.ย. 61

บริษทั ฯ ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทางอ้อมค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษทั ย่อย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทางอ้อมค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยทางอ้อมค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษทั ย่อยทางอ้อม

7.

หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 60

30 ก.ย. 61

31 ธ.ค. 60

-

-

1,203.40

853.40

4,115.00

810.00

1,158.00

858.00

-

-

414.00

414.00

-

-

156.50

156.50

เงิ นลงทุนชัวครำว
่
เงินลงทุนชัวคราว
่
ประกอบด้วย.-

เงินลงทุนชัวคราวในกองทุ
่
นเปิ ด
เงินลงทุนในเงินฝากประจาธนาคาร
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
125,262.30
4,423,991.81
23,111,138.26 22,586,306.00
23,236,400.56 27,010,297.81

เงินลงทุนชัวคราวในกองทุ
่
นเปิ ด เป็ นเงินลงทุนทีบ่ ริษทั ย่อย มีวตั ถุ ประสงค์ทจ่ี ะขายในอนาคตอันใกล้เพื่อหากาไรจาก
การเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ย่อยมีเงินลงทุนในเงินฝากประจาธนาคารมีระยะเวลา
การฝาก 3 ถึง 12 เดือน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.9 - 1.55 ต่อปี และร้อยละ 1.125 - 2.6 ต่อปี ตามลาดับ
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8.

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ ประกอบด้วย.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
ลูกหนี้การค้า
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั ร่วมทางอ้อม
บริษทั อื่น *
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60

16,265,495.45 16,409,120.53 16,265,495.45
194,275,580.38 241,470,814.17 108,373,138.25
(24,517,961.57) (23,875,397.65) (24,517,961.57)
186,023,114.26 234,004,537.05 100,120,672.13

16,409,120.53
181,353,653.44
(23,875,397.65)
173,887,376.32

150,335.00
18,812,491.21
18,962,826.21

1,250,487.20
241,324,458.24
242,574,945.44

21,000.00
2,819,583.13
2,840,583.13

4,064,439.15
21,000.00
200,559,677.54
204,645,116.69

204,985,940.47

476,579,482.49

102,961,255.26

378,532,493.01

* ปี 2560
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษทั อื่น เป็ นลูกหนี้จากการทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายค่าเสียหายแทนผูข้ ายโครงการไฟฟ้ าทีไ่ ม่สามารถ
จัดหาโรงไฟฟ้ าทีม่ กี าลังการผลิตไม่ต่ากว่า 12 เมกะวัตต์ มาขายคืนให้กบั โจทก์ หรือบริษทั ย่อยของโจทก์ได้ ภายใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตามข้อเสนอของโจทก์ เพื่อประนีประนอมยอมความ ระงับข้อพิพาททางคดีทถ่ี ูกฟ้ องร้อง
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 26 เป็ นจานวนเงิน 690 ล้านเยน (197.26
ล้านบาท) ทัง้ นี้ภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ ได้ทยอยรับคืนเงินค่าเสียหายในเดือนมกราคม และ
กุมภาพันธ์ 2561 ครบทัง้ จานวนแล้ว
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระหนี้ได้ดงั นี้.หน่วย : บาท

ลูกหนี้การค้าทีอ่ ยู่ในกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้าทีเ่ กินกาหนดชาระ
ไม่เกินกว่า 3 เดือน
เกินกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
125,940,931.24 158,620,198.47
14,078,237.68
12,570,857.07
20,500,043.23
37,451,006.61
210,541,075.83
(24,517,961.57)
186,023,114.26

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
40,719,586.91 98,503,037.74

25,349,123.49 13,397,139.88
25,688,817.37 12,570,857.07
20,753,035.44 20,500,043.23
27,468,759.93 37,451,006.61
257,879,934.70 124,638,633.70
(23,875,397.65) (24,517,961.57)
234,004,537.05 100,120,672.13

25,349,123.49
25,688,817.37
20,753,035.44
27,468,759.93
197,762,773.97
(23,875,397.65)
173,887,376.32
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8.

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (ต่อ)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีรายละเอียด ดังนี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
23,875,397.65
21,355,940.60
642,563.92
2,519,457.05
24,517,961.57
23,875,397.65

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
บวก ตัง้ เพิม่ ในระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี
9.

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

วัตถุดบิ
วัตถุดบิ ระหว่างทาง
งานระหว่างทา
วัสดุสน้ิ เปลือง
อะไหล่
สินค้าสาเร็จรูป
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
10.

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
47,254,454.68 63,537,252.29
- 12,791,139.92
14,007,407.16
7,725,041.55
1,728,362.20
2,349,959.84
1,838,170.75
246,219.41
4,872,156.64
2,525,637.29
69,700,551.43 89,175,250.30
(657,980.57)
(657,980.57)
69,042,570.86 88,517,269.73

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
47,254,454.68 63,537,252.29
- 12,791,139.92
14,007,407.16
7,725,041.55
1,728,362.20
2,349,959.84
191,129.66
246,219.41
4,872,156.64
2,525,637.29
68,053,510.34 89,175,250.30
(657,980.57)
(657,980.57)
67,395,529.77 88,517,269.73

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง - สัญญำเช่ำทำงกำรเงิ น
งานระหว่างก่อสร้าง - สัญญาเช่าทางการเงิน เป็ นงานระหว่างติดตัง้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามสัญญาเช่าทีบ่ ริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งทาสัญญากับบริษทั อื่นจานวนสามแห่ง

11.

เงิ นฝำกธนำคำรที่ติดภำระคำ้ ประกัน
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน ประกอบด้วย.-

ประเภทเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา 3 - 6 เดือน
เงินฝากประจา 12 เดือน
รวม

อัตราดอกเบีย้
เพื่อค้าประกัน
ร้อยละ (ต่อปี )
วงเงินสินเชื่อของบริษทั ย่อยทางอ้อม
0.125 - 1.135
หนังสือค้าประกันของบริษทั ร่วมทางอ้อม
0.8 - 1
หนังสือค้าประกันของบริษทั ย่อยทางอ้อม
0.9

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
57,763,871.69 42,866,000.00
88,350,877.61 85,087,670.66
726,000.00
726,000.00
146,840,749.30 128,679,670.66
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12.

เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ประกอบด้วย.หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560
ทุนชาระแล้ว (ล้านบาท)
อัตราการลงทุน (ร้อยละ)
30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

13.

1,200.00

1,200.00

75.00

75.00

เงินลงทุน
เงินปั นผลรับสาหรับ
ตามวิธรี าคาทุน
งวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60
1,049.96 1,049.96
-

เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ประกอบด้วย.หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560
ทุนชาระแล้ว (ล้านบาท)
30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60

เงินลงทุน
ตามวิธสี ่วนได้เสีย
30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60

อัตราการลงทุน (ร้อยละ)
30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60

ส่วนแบ่ง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับ
งวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ถือโดยบริษทั ย่อยทางตรงและบริษทั ร่วมทางอ้อม
บริษทั พีพที ซี ี จากัด

1,484.00

1,484.00

49.50

49.50

583.47

527.32

56.15

49.38

ถือโดยบริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จากัด

1,990.00

1,981.00

50.00

50.00

1,899.94

1,778.49

116.73

(0.92)

2,919.00

2,919.00

40.00

40.00

1,112.24
3,595.65

1,051.03
3,356.84

61.21
234.09

69.79
118.25

ถือโดยบริษทั ย่อยทางอ้อมและบริษทั ร่วมทางอ้อม
บริษทั เอสเอสยูที จากัด
รวม

14.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
รายการเปลีย่ นแปลงของบัญชีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
สรุปได้ดงั นี้.-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซือ้ เพิม่ ระหว่างงวดทีร่ าคาทุน
รับโอนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
โอนออกระหว่างงวด
ขายและตัดจาหน่ายระหว่างงวดทีม่ ลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันทีข่ าย
และตัดจาหน่าย
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับงวด
โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
3,282,614,057.16
279,836,776.82
529,548,177.83
3,149,866.52
51,701.17
(2,778,422.68)
(562,683.65)
(106,331,603.03)
233,762.36
3,702,774,989.16

(20,003,895.22)
233,762.36
263,216,510.48
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15.

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
รายการเปลีย่ นแปลงของบัญชีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดงั นี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
643,687,143.72
62,890.00
(14,351,031.71)
629,399,002.01

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ปรับปรุงใหม่)
รับโอนจากทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
16.

สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี

16.1

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย.หน่วย : บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ
16.2

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
6,959,520.14 6,206,570.60
(232.00)
(7,358.00)
6,959,288.14 6,199,212.60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
6,331,431.26 5,704,624.62
(232.00)
(7,358.00)
6,331,199.26 5,697,266.62

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างงวด มีดงั นี้.หน่วย : บาท

ณ วันที่
1 ม.ค. 61
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
131,596.11
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
271,725.80
5,803,248.69
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
6,206,570.60
รวม
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(7,358.00)
เงินลงทุนระยะยาว
6,199,212.60
สุทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย)รายได้
สาหรับงวดใน
กาไรหรือขาดทุน

ณ วันที่
30 ก.ย. 61

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย)รายได้
ณ วันที่
สาหรับงวดใน
ณ วันที่
1 ม.ค. 61
กาไรหรือขาดทุน 30 ก.ย. 61

128,512.78
(33,700.44)
658,137.20
752,949.54

128,512.78
131,596.11 131,596.11
238,025.36 262,684.92
6,461,385.89 5,310,343.59
6,959,520.14 5,704,624.62

128,512.78 128,512.78
- 131,596.11
(41,090.14) 221,594.78
539,384.00 5,849,727.59
626,806.64 6,331,431.26

7,126.00
760,075.54

(232.00)
(7,358.00)
6,959,288.14 5,697,266.62

7,126.00
(232.00)
633,932.64 6,331,199.26

หน้า 23 จาก 38

16.
16.3

สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
หน่วย : บาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ี
เกีย่ วข้องกับผลแตกต่างชัวคราวรั
่
บรู้
เมื่อเริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

221,639.64

1,701,086.63

136,825.52

1,471,775.06

(341,434.38)
(119,794.74)

(52,753.95)
1,648,332.68

(300,063.53)
(163,238.01)

(82,817.15)
1,388,957.91

หน่วย : บาท
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ี
เกีย่ วข้องกับผลแตกต่างชัวคราวรั
่
บรู้
เมื่อเริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
17.

8,390,466.67

11,274,359.52

8,165,518.49

10,938,191.68

(760,075.54)
7,630,391.13

(1,166,073.91)
10,108,285.61

(633,932.64)
7,531,585.85

(938,716.36)
9,999,475.32

เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
7,515,529.07
7,515,529.07
ทรัสต์รซี ที
82,944,546.79 133,485,348.83 77,236,061.28 116,392,957.31
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
156,013,049.29 150,000,000.00 17,400,000.00 150,000,000.00
รวม
238,957,596.08 291,000,877.90 94,636,061.28 273,908,486.38
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราดอกเบีย้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน ประกอบด้วย
1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.12 ต่อปี
2. ทรัสต์รซี ที อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.5 - 4.43 ต่อปี และ 2.35 - 4.09 ต่อปี ตามลาดับ
3. ตั ๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.2 - 5.8125 ต่อปี และ 3.25 - 3.85 ต่อปี ตามลาดับ
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18.

ตั ๋วแลกเงิ นขำยลด
ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษทั ฯ ได้ออกตั ๋วแลกเงินขายลด (Bill of Exchange : B/E) ให้แก่สถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง จานวน 14 ฉบับ มูลค่าทีต่ ราไว้ 815 ล้านบาท และจ่ายชาระคืนระหว่างงวด จานวน 680 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 3.45 ต่อปี คงเหลือตั ๋วแลกเงินขายลด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 10 ฉบับ มูลค่าทีต่ ราไว้ 515
ล้านบาท ครบกาหนดชาระในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561

19.

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 60
30 ก.ย. 61
(ปรับปรุงใหม่)
เจ้าหนี้การค้า
บริษทั อื่น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษทั อื่น
รายได้รบั ล่วงหน้า
บริษทั อื่น
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
บริษทั อื่น
รวม

20.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 61

31 ธ.ค. 60

11,519,469.25

21,336,684.68

9,850,766.94

13,540,395.09

20,000.00
103,767,155.40

20,000.00
139,850,055.92

20,000.00
4,488,871.71

20,000.00
3,360,343.21

14,098,679.03

8,914,593.87

7,480,351.71

4,389,386.85

11,859,893.33

38,700.00

3,100,325.99

38,700.00

20,202,538.64
161,467,735.65

19,698,879.64
189,858,914.11

1,895,345.62
26,835,661.97

2,062,003.68
23,410,828.83

เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น - สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
มีดงั นี้.-

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
บวก กูเ้ พิม่ ระหว่างงวด
หัก ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลีย่ น
หัก จ่ายชาระคืนระหว่างงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หัก ส่วนทีค่ รบกาหนดชาระในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
1,638,770,653.98
11,250,000.00
501,195,744.79
29,248,000.00
(22,006,727.74)
(185,257,669.08) (10,050,000.00)
1,932,702,001.95
30,448,000.00
(238,984,885.73) (17,700,000.00)
1,693,717,116.22
12,748,000.00
หน้า 25 จาก 38

20.

เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น - สุทธิ (ต่อ)
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษทั ย่อยทางตรง และบริษทั ย่อยทางอ้อม ได้รบั วงเงินกูย้ มื มีรายละเอียดและเงื่อนไข
การกูย้ มื ดังนี้.บริษทั ย่อยทางตรง : บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) “EP”

วงเงินกูย้ มื
วัตถุประสงค์
สินเชื่อส่วน ก. 632 ล้านบาท เพื่อชาระค่าก่อสร้าง
สินเชื่อส่วน ข. 465 ล้านเยน โรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์

เงื่อนไขการเบิกจ่าย
ภายใน 12 เดือน นับจาก
วันทีเ่ บิกรับสินเชื่อส่วน
ก หรือ ส่วน ข งวดแรก

อัตราดอกเบีย้
LIBOR
บวก 2.5

การผ่อนชาระ
ภายใน 3 ปี นับจากวันที่
เบิกรับสินเชื่อส่วน ก
หรือ ส่วน ข งวดแรก

หลักทรัพย์ทน่ี าไปค้าประกันการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั ต่อไปนี้
1) จานาหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.)
2) บริษทั ฯ เข้าค้าประกันเต็มวงเงิน
บริษทั ย่อย ต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญากูย้ มื ดังกล่าว ซึง่ ได้กาหนดข้อปฏิบตั แิ ละข้อจากัดทีส่ าคัญบางประการ
ดังต่อไปนี้
1) ไม่ให้กยู้ มื หรือให้สนิ เชื่อ หรือให้การค้าประกัน หรือเข้ารับผิดชอบในภาระใดของผูอ้ ่นื
2) ไม่ให้ลดทุนจดทะเบียน
3) ไม่ให้จ่ายเงินปั นผล ไม่ว่าจะเป็ นเฉพาะกาลหรือประจาปี เว้นแต่
3.1) ก่อนสิน้ ปี 2564 ผูก้ ไู้ ม่มเี หตุผดิ นัด/ผิดสัญญา และสามารถดารงอัตราส่วนได้ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 4
3.2) ภายหลังจากระยะเวลาตามทีร่ ะบุในข้อ 3.1
(ก) ผูก้ ไู้ ม่มเี หตุผดิ นัด/ผิดสัญญา
(ข) สามารถดารงอัตราส่วนได้ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 4
(ค) ผูก้ มู้ สี ถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
4) ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.6 : 1 เท่า
5) ดาเนินการให้มกี ารโอนเงินรายได้ค่าไฟฟ้ าทุกจานวนทีผ่ กู้ มู้ สี ทิ ธิได้รบั จากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าเข้าบัญชี
เงินฝากรายได้ค่าไฟฟ้ า ทัง้ นี้ ผูก้ มู้ สี ทิ ธิเบิกถอนเงินจากบัญชีรายได้ค่าไฟฟ้ าก็ต่อเมื่อผูก้ ไู้ ม่มเี หตุผดิ นัด/ผิดสัญญา
บริษทั ย่อยทางอ้อม : บริษทั เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จากัด “EPCO-G”
วงเงินกูย้ มื
อัตราดอกเบีย้
(ล้านบาท) วัตถุประสงค์
เงื่อนไขการเบิกจ่าย
(ร้อยละต่อปี )
22.00 เพื่อซือ้ เครื่องจักร เบิกเงินกูภ้ ายใน 31 ธ.ค. 61 MLR หัก 0.75
หรือระยะเวลาอื่นทีธ่ นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่ นาคาร
เห็นสมควร

การผ่อนชาระ
ชาระคืนทุกสิน้ เดือน เริม่
สิน้ เดือนนับจากเบิกถอน
เงินกูง้ วดสุดท้าย จ่าย
งวดละ 0.32 ล้านบาท

ครบกาหนด
ภายในปี 2568

หลักทรัพย์ทน่ี าไปค้าประกันการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั ต่อไปนี้
1) จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจทรัพย์สนิ ประเภทเครื่องจักรใหม่ เพื่อเป็ นหลักประกันภายใน 90 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารเบิกใช้วงเงิน
2) โอนสิทธิการรับเงินสาหรับโครงการเช่าซือ้ ให้แก่ธนาคาร ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทาสัญญา
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20.

เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น - สุทธิ (ต่อ)
บริษทั ย่อยทางอ้อม : บริษทั เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จากัด (ต่อ) “EPCO-G”
หลักทรัพย์ทน่ี าไปค้าประกันการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
3) มอบสิทธิเรียกร้องทีบ่ ริษทั มีต่อลูกหนี้แห่งสิทธิ/ลูกหนี้การค้าทุกราย
4) บริษทั ฯ เข้าค้าประกันเต็มวงเงิน
บริษทั ย่อยทางอ้อมต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญากูย้ มื ดังกล่าว ซึง่ ได้กาหนดข้อปฏิบตั แิ ละข้อจากัดทีส่ าคัญบาง
ประการดังต่อไปนี้
1) ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 4 : 1 เท่า

21.

ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ สาหรับงวด
เก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย.-

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ต้นทุนบริการในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หัก ส่วนทีค่ รบกาหนดชาระในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
22.

หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
29,362,614.00
26,551,718.00
2,816,061.00
2,254,209.00
620,574.00
558,781.00
(116,070.00)
(116,070.00)
32,683,179.00
29,248,638.00
(778,778.00)
(255,910.00)
31,904,401.00
28,992,728.00

เงิ นปันผลจ่ำย
เงินปั นผลทีป่ ระกาศจ่ายในระหว่างงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้.-

เงินปั นผล
ปี 2561
เงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาเนินงาน ตัง้ แต่เดือน กรกฎาคม
ถึง ธันวาคม 2560
เงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาเนินงาน ตัง้ แต่เดือน มกราคม
ถึง มิถุนายน 2561
รวมทัง้ สิน้

อนุมตั โิ ดย

เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้ )

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

วันทีจ่ า่ ย
เงินปั นผล

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
0.08

66.88 23 พ.ค. 2561

0.05

41.80 12 ก.ย. 2561
108.68

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

หน้า 27 จาก 38

22.

เงิ นปันผลจ่ำย (ต่อ)
เงินปั นผลทีป่ ระกาศจ่ายในระหว่างงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้.- (ต่อ)

เงินปั นผล
ปี 2560
เงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาเนินงาน ตัง้ แต่เดือน กรกฎาคม
ถึง ธันวาคม 2559
เงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาเนินงาน ตัง้ แต่เดือน มกราคม
ถึง มิถุนายน 2560
รวมทัง้ สิน้

อนุมตั โิ ดย

เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้ )

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

วันทีจ่ า่ ย
เงินปั นผล

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
0.04

61.25 24 พ.ค. 2560

0.08

63.70 27 ต.ค. 2560
124.95

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

ปี 2560
22.1

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมจากผล
การดาเนินงาน ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท รวมเป็ นเงิน 61.25 ล้านบาท โดย
จ่ายเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็ นเงิน 30.62 ล้านบาท และจ่ายเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็ นเงิน 30.62 ล้านบาท (25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล ในกรณีทผ่ี ถู้ อื
หุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ
0.04 บาท)

22.2

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมจาก
ผลการดาเนินงาน ตัง้ แต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงิน 63.70 ล้านบาท โดย
จ่ายเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาทต่อหุน้ เป็ นเงิน 23.89 ล้านบาท และจ่ายเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาทต่อหุน้ เป็ นเงิน 39.81 ล้านบาท (20 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล ในกรณีทผ่ี ถู้ อื
หุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ
0.05 บาท)

23.

กำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พื้นฐานสาหรับงวด คานวณโดยการหารกาไรสุทธิสาหรับงวดที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยบุคคลภายนอกทีอ่ อกในระหว่างงวด
โดยแสดงการคานวณดังนี้.สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560
ปี 2561
(ปรับปรุงใหม่)
ปี 2561
ปี 2560
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั (ขัน้ พืน้ ฐาน) (บาท)
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

26,731,900.00
836,030,770
0.03

41,219,420.99
796,220,282
0.05

(141,789.23)
836,030,770
-

5,477,472.46
796,220,282
0.01
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23.

กำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน (ต่อ)
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560
ปี 2561
(ปรับปรุงใหม่)
ปี 2561
ปี 2560
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(ขัน้ พืน้ ฐาน) (บาท)
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

24.

184,836,568.60
836,030,770
0.22

173,054,199.81 30,634,721.34 39,918,944.26
796,220,282 836,030,770 796,220,282
0.22
0.04
0.05

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนดำเนิ นงำน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผู้มอี านาจตัดสิน ใจ
สูงสุดด้านการดาเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน ทัง้ นี้ ผูม้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของบริษทั คือ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยนาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานดาเนินงานเป็ นรูปแบบหลักในการรายงาน
ส่วนงานดาเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในทีไ่ ด้รายงานต่อ
ผูม้ อี านาจการตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดส่วนงาน
สินทรัพย์ รายได้จากส่วนงานเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือทีส่ ามารถปั นส่วนให้กบั ส่วนงานได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ส่วนงานธุรกิจ :
ส่วนงาน 1 : รับจ้างพิมพ์
ส่วนงาน 2 : ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ส่วนงาน 3 : เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น
ส่วนงาน 4 : ให้บริการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและบารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ส่วนงานภูมศิ าสตร์ :
ในการน าเสนอการจาแนกส่วนงานภู มิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภู มิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานที่ตั ้ง
ของลูกค้า
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีสว่ นงานทีส่ าคัญ ดังนี้
ส่วนงาน
ขอบเขตการดาเนินงานหลัก
ประเทศไทย
รับจ้างพิมพ์ ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บารุงรักษาโรงไฟฟ้ า และเข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น
ประเทศญีป่ ่ นุ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น
ประเทศฮ่องกง เข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น
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24.

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนดำเนิ นงำน (ต่อ)

24.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดาเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี้.-

รายได้
กาไรจากการดาเนินงาน
รายได้อ่นื ๆ
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผล
อื่นๆ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่าย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน
กาไรของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

รายได้
กาไรจากการดาเนินงาน
รายได้อ่นื ๆ
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ รับ
อื่นๆ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่าย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน
กาไรของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

ส่วนงาน 1
67,750

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ตัดรายการ
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3
ส่วนงาน 4
ระหว่างกัน
67,791
11,681
(3,187)

รวม
144,035

15,731

54,461

-

1,162

1,856

73,210

19,705
15
1,146
(6,708)
(13,876)
(16,318)
164
(141)

48,336
1,655
141
(31,579)
(8,960)
(19,261)
2
44,795

11,053
2,544
(88)
(60,896)
(55,583)
7
(102,963)

202
100
(19)
(2,106)
(4,553)
(53)
(5,267)

(32,115)
(1,691)
101,595
(1,759)
2,145
32,157
102,188

48,336
500
15
2,240
101,595
(40,153)
(83,693)
(63,558)
120
38,612
(11,880)
26,732

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ปรับปรุงใหม่)
ตัดรายการ
ส่วนงาน 1
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3
ส่วนงาน 4
ระหว่างกัน
79,519
71,128
3,194
(3,072)
24,203
61,965
910
2,296
14,459
2,649
(6,109)
(12,341)
(15,994)
(1,388)
5,479

54,095
664
221
(31,767)
(11,717)
(21,496)
51,965

14,860
10,073
54,216
(85)
(33,720)
(47,854)
(95)
(2,605)

30
(41)
(510)
(165)
224

(26,325)
(7,567)
(2,137)
6,970
26,703
(60)

รวม
150,769
89,374
54,095
3,688
5,376
54,216
(40,139)
(51,318)
(58,641)
(1,648)
55,003
(13,783)
41,220
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24.

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนดำเนิ นงำน (ต่อ)

24.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดาเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี้.- (ต่อ)

รายได้
กาไรจากการดาเนินงาน
รายได้อ่นื ๆ
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผล
อื่นๆ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่าย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน
กาไรของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
สินทรัพย์ของส่วนงาน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนส่วนทีป่ ั นส่วนได้
สินทรัพย์อน่ื
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ส่วนงาน 1
298,866
86,300

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ตัดรายการ
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3
ส่วนงาน 4
ระหว่างกัน
202,037
38,063
(9,509)
165,906
7,525
6,624

รวม
529,457
266,355

56,104
38
2,771
(20,004)
(39,399)
(47,644)
(7,531)
30,635

154,124
2,120
22,374
6,194
(94,032)
(26,582)
(54,199)
7
175,912

34,857
42,924
13,962
(253)
(68,325)
(163,495)
75
(140,255)

747
6
(54)
(3,583)
(5,050)
(181)
(590)

(92,285)
(65,298)
1,974
234,091
(6,340)
6,525
92,335
177,626

154,124
1,543
38
24,907
234,091
(120,683)
(131,364)
(178,053)
(7,630)
243,328
(58,492)
184,836

263,217

3,885,044

32,119

141

151,653

4,332,174
4,583,678
8,915,852
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24.

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนดำเนิ นงำน (ต่อ)

24.1

สินทรัพย์ รายได้และผลการดาเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดงั นี้.- (ต่อ)

รายได้
กาไรจากการดาเนินงาน
รายได้อ่นื ๆ
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ รับ

เงินปั นผลรับ
อื่นๆ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่าย - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไรของส่วนงาน
กาไรของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
สินทรัพย์ของส่วนงาน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนส่วนทีป่ ั นส่วนได้
สินทรัพย์อน่ื

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ปรับปรุงใหม่)
ตัดรายการ
ส่วนงาน 1
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3
ส่วนงาน 4
ระหว่างกัน
328,688
204,599
9,483
(9,016)
101,562

168,118

-

3,105

6,813

279,598

21,187
14,848
(19,066)
(36,916)
(31,697)
(9,999)
39,919

169,037
2,858
2,551
(93,845)
(32,015)
(66,778)
149,926

55,171
121,259
31,595
118,249
(240)
(69,151)
(132,516)
133
124,500

88
22
(118)
(1,568)
(242)
1,287

(74,534)
(121,259)
(27,539)
(6,340)
22,506
75,098
(125,255)

169,037
4,770
21,477
118,249
(119,609)
(117,144)
(155,893)
(10,108)
190,377
(17,323)
173,054

280,957

3,042,457

32,380

220

160,130

3,516,144
4,420,341
7,936,485

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

24.2

รวม
533,754

สินทรัพย์ รายได้ และผลการดาเนินงานจากส่วนงานภูมศิ าสตร์
รายได้และผลการดาเนินงานจากส่วนงานทางภูมศิ าสตร์ในงบการเงินรวมสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้.-

ประเทศไทย
ประเทศญีป่ ่ นุ
รวม

หน่วย : บาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2560
158,442,720.17
178,011,570.58
36,683,804.80
35,916,635.49
195,126,524.97
213,928,206.07
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24.

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนดำเนิ นงำน (ต่อ)

24.2

สินทรัพย์ รายได้ และผลการดาเนินงานจากส่วนงานภูมศิ าสตร์ (ต่อ)

ประเทศไทย
ประเทศญีป่ ่ นุ
รวม

หน่วย : บาท
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2560
606,745,872.42
629,955,449.48
103,324,735.47
99,082,619.12
710,070,607.89
729,038,068.60

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมศิ าสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีดงั นี้.-

ประเทศไทย
ประเทศญีป่ ่ นุ
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 60
30 ก.ย. 61
(ปรับปรุงใหม่)
5,489,325,873.03
5,307,675,114.69
2,759,329,188.08
2,234,037,638.33
8,248,655,061.11
7,541,712,753.02

สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายการกับ
ลูกค้าภายนอกจานวน 3 ราย ทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของรายได้รวม ดังนี้.-

ส่วนงานรับจ้างพิมพ์
ส่วนงานผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
0.87
0.32
0.87
0.32
112.85
85.64
113.72
85.96
0.87
0.32

ส่วนงานรับจ้างพิมพ์
ส่วนงานผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
112.38
113.62
112.38
113.62
345.86
325.73
458.24
439.35
112.38
113.62
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25.

ภำระผูกพันและหนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึน้

25.1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ย่อยทางอ้อมสามแห่งในประเทศญีป่ ่ นุ มีภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ายลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ตามสัญญาในอนาคต ดังนี้.-

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ ่ ุน (หน่วย : ล้านเยน)

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60
1,880.87
5,913.88

25.2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ย่อยทางอ้อมสองแห่งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายลงทุน
ระบบการติดตัง้ ไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ตามสัญญาในอนาคตเป็ นจานวน 16.88 ล้านบาท และ 4.60 ล้านบาท
ตามลาดับ

25.3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั บริษทั แห่งหนึ่งตามสัญญาสนับสนุ นโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนพืน้ ดินเป็ นจานวน
75.90 ล้านบาท และ 79.20 ล้านบาท ตามลาดับ

25.4

บริษทั ย่อยทางอ้อมสีแ่ ห่งในประเทศไทยได้ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ในโครงการผลิต
ไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกาลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ สัญญาสามฉบับมีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาโดย
อัตโนมัตคิ รัง้ ละ 5 ปี จนกว่าจะบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาและอีกหนึ่งฉบับมีระยะเวลา 25 ปี

25.5

บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) ในโครงการ
ผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จานวน 8 แห่ง โดยมีกาลังการผลิตรวม 1,509.20
กิโลวัตต์ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี

25.6

บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ป่ ุนได้ทาสัญญาว่าจ้างงานการบริหารจัดการสาหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยมีก าลังการผลิตรวม 12,009.80 กิโลวัต ต์ สัญ ญาก าหนดให้บริษัท ย่ อยทางอ้อมจะต้องจ่ ายช าระ
ค่าตอบแทนปี ละ 10 ล้านเยน เป็ นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันเริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์จาหน่ายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว และต่อสัญญาโดยอัตโนมัตคิ รัง้ ละ 1 ปี จนกว่าจะบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญา

25.7

บริษทั ย่อยทางอ้อม ได้ทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการต่างๆ หลายฉบับ โดยมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการในอนาคต ดังนี้

สัญญาบริการรักษาความปลอดภัย (หน่วย : บาท)
สัญญาเช่า (หน่วย : บาท)
สัญญาประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ า (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ)

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
172,500.00
2,647,700.00
3,304,700.00
144,000.00
-

25.8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทางอ้อม มีหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ตามหนังสือค้าประกันของธนาคารหลายแห่งในงบการเงินรวมจานวนเงิน 180.09 ล้านบาท และ 169.04 ล้านบาท
ตามลาดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงิน 81.42 ล้านบาท เท่ากัน

25.9

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีภาระผูกพันจากการเข้าประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 6.3
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26.

คดีฟ้องร้อง
บริษทั ฯ :
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 บริษทั ฯ ได้รบั คาฟ้ องต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ร่วมกับบุคคลอื่น 7 ราย บริษทั ฯ ตกเป็ นจาเลยร่วมที่ 1 ในฐานความผิดละเมิดข้อมูลอันเป็ นความลับทางการค้า โดย
โจทก์อา้ งว่าพนักงานของโจทก์นาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับทางการค้ามาเปิ ดเผยให้กบั บริษทั ฯ และเรียกค่าเสีย หาย รวม
เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 753.97 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้ อง
บริษทั ย่อยทางอ้อม :
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 บริษทั ย่อยทางอ้อมในประเทศญีป่ ่ นุ 3 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha
(Jpn Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”) และ Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.)
(“GK3”)] ได้รบั คาฟ้ องร้องต่อศาลแห่งเมืองโตเกียว ประเทศญีป่ ่ นุ ร่วมกับบุคคลอื่น 2 ราย โดยบริษทั ฯ ตกเป็ นจาเลยร่วม
ในความผิดฐานละเมิดข้อมูลอันเป็ นความลับทางการค้า โดยโจทก์อา้ งว่าพนักงานของโจทก์นาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับทาง
การค้ามาเปิ ดเผยให้กบั บริษทั ฯ และเรียกค่าเสียหาย รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 974.72 ล้านเยน
บริษทั ฯ ได้มกี ารเจรจาเพื่อระงับข้อพิพาททางคดี ทัง้ คดีในประเทศไทยและประเทศญีป่ ่ นุ ทัง้ หมด โดยสามารถเจรจาตกลง
กันได้ ฝ่ ายบริษทั โจทก์และบริษทั ในประเทศญีป่ ่ นุ ไม่ประสงค์จะดาเนินคดีกบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในประเทศญีป่ ่ ุนอีก
ต่อไป และได้มกี ารยื่นคาร้องขอถอนฟ้ องคดีต่อศาลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 ตามลาดับ
เสร็จสิน้ แล้ว ทัง้ นี้โจทก์และจาเลยได้ตกลงทีจ่ ะให้ความร่วมมือสนับสนุนในการประกอบการซึง่ กันและกัน จึงได้มกี ารตกลง
ทาสัญญาพัฒนาโครงการ PV Solar ระหว่าง บริษทั ย่อยของโจทก์ กับ GK3 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เป็ นค่าพัฒนา
โครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดกาลังการผลิต 9.99 เมกะวัตต์) จานวนเงิน 270 ล้านเยน
โดยมีการจ่ายชาระครบทัง้ จานวนแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
นอกจากข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาททางคดีดงั กล่าวข้างต้นแล้ว บริษทั ฯ ยังมีภาระผูกพันต้องจัดหาโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์อ่นื ๆ ทีม่ กี าลังการผลิตไม่ต่ากว่า 12 เมกะวัตต์ มาขายให้กบั โจทก์หรือบริษทั ย่อยของโจทก์ภายในวันที่ 15
ธันวาคม 2560 หากไม่สามารถดาเนินการได้ บริษทั ฯ ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็ นเงิน 690 ล้านเยนหรือประมาณ
197.26 ล้านบาท ในระหว่างการเจรจาประนีประนอมยอมความ บริษทั ฯ ได้เจรจากับผูข้ ายโรงไฟฟ้ าในประเทศญีป่ ่ นุ ให้
ชดใช้คา่ เสียหายแก่กลุ่มบริษทั จากข้อพิพาทคดีดงั กล่าว รวมทัง้ จัดหาโรงไฟฟ้ าอื่นมาขายให้แก่โจทก์ตามทีโ่ จทก์เสนอ
โดยผูข้ ายยินยอมทีจ่ ะจัดหาโรงไฟฟ้ าอื่นมาขายให้กบั โจทก์ตามทีโ่ จทก์เสนอ และยินยอมทีจ่ ะรับผิดในความเสียหาย
ทัง้ ปวงทีอ่ าจมีขน้ึ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 บริษทั ย่อยทางอ้อมในประเทศญีป่ ่ นุ 2 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha
(Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง [MOU] ร่วมกับบริษทั
ผูข้ ายโครงการ [Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”)] ให้บริษทั GE ชดใช้ค่าเสียหายแก่กลุ่มบริษทั ฯ จากข้อ
พิพาททางคดีดงั กล่าว จานวน 270 ล้านเยน ในระหว่างปี 2560 บริษทั ย่อยทางอ้อมได้รบั ชาระเป็ นจานวนเงินรวม 200.74
ล้านเยน และภายหลังสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ได้รบั ชาระส่วนทีเ่ หลือครบทัง้ จานวนแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
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26.

คดีฟ้องร้อง (ต่อ)
ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 บริษทั ย่อยทางอ้อมในประเทศญีป่ ่ นุ 2 แห่งข้างต้น ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)
เพิม่ เติมร่วมกับบริษทั ผูข้ ายโครงการ (GE) โดยให้ GE ดาเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์อ่นื ๆ ทีม่ ี
กาลังการผลิตไม่ต่ากว่า 12 เมกะวัตต์ มาขายคืนให้โจทก์ หรือบริษทั ย่อยของโจทก์ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 หาก
ไม่สามารถดาเนินการได้ตอ้ งจ่ายค่าความเสียหายให้แก่โจทก์เป็ นจานวนเงิน 690 ล้านเยนหรือประมาณ 197.26 ล้านบาท
เมื่อครบกาหนดเวลา GE ไม่สามารถดาเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้ าอื่นมาขายให้โจทก์ตามทีโ่ จทก์เสนอ จึงต้องจ่ายค่า
ความเสียหายให้โจทก์ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้จ่ายชาระค่าความเสียหายให้กบั โจทก์ และ
ได้มกี ารเรียกค่าเสียหายจาก GE ภายหลังสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ ได้รบั ชาระค่าเสียหายจาก GE ครบทัง้
จานวนแล้ว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 8)

27.

ข้อมูลสำคัญอื่น
โครงการ Kurihara กาลังการผลิต 23 เมกะวัตต์
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 บริษทั ย่อยทางอ้อม 2 แห่งในประเทศญีป่ ่ นุ [Alternative Energies Kabushiki Kaisha
(Jpn Co.) (“AEKK”) และ Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”)] ได้ลงนามในสัญญาแต่งตัง้ ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์กบั บริษทั แห่งหนึ่งในประเทศญีป่ ่ นุ จานวน 2 โครงการ ขนาดกาลังการผลิต 13 เมกะ
วัตต์ และ 10 เมกะวัตต์ ตามลาดับ โดยเงื่อนไขในสัญญาทีส่ าคัญคือ AEKK จะต้องลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ AE
Power Godo Kaisha (“GK2”) จากผูถ้ อื หุน้ เดิมซึง่ การพัฒนาโครงการข้างต้นได้ดาเนินการในนามของ GK1 และ
GK2
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 บริษทั ย่อยทางอ้อม [บริษทั เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (“EPCO-E”)] ได้ลงนามในสัญญา
ร่วมลงทุน (Tokumei Kumiai Agreement “TK Agreement”) กับ GK1 เพื่อพัฒนาโครงการ Kurihara Phase 2
(ขนาดกาลังการผลิต 10 เมกะวัตต์) และวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 EPCO-E ได้ลงนามใน TK Agreement กับ GK2
เพื่อพัฒนาโครงการ Kurihara Phase 1 (ขนาดกาลังการผลิต 13 เมกะวัตต์) ภายใต้สญ
ั ญาร่วมทุนทัง้ 2 ฉบับนี้ EPCO-E
จะต้องจ่ายเงินลงทุนเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และ EPCO-E จะได้รบั ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายุโครงการ
ปั จจุบนั โครงการ Kurihara Phase 2 อยู่ในระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง สาหรับโครงการ Kurihara Phase 1 ได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริม่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์จาหน่ายไฟฟ้ าให้กบั Kansai Electric Power Co., Inc. เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป

28.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คือ การดารงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและการดารงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในงบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเป็ น 2.39 : 1 และ
2.44 : 1 ตามลาดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ น 1.12 : 1 และ 1.10 : 1 ตามลาดับ
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29.
29.1
29.1.1
29.1.2

29.1.3

29.1.4
29.2
29.2.1

29.2.2

29.2.3

29.3
29.3.1

29.3.2

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
บริษทั ฯ :
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริษั ท ฯ ครัง้ ที่ 9/2561 เมื่ อ วัน ที่ 11 กัน ยายน 2561 และที่ ป ระชุ ม วิ สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีมติทส่ี าคัญเกีย่ วกับทุนเรือนหุน้ ดังนี้
อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 104,503,846 หุน้ โดยจัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right offering : RO) ในอัตราส่วน 8 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.3 บาท
อนุ ม ัติการออกและจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิท่ีจะซื้อหุ้ นสามัญ ของบริษั ทฯ ครัง้ ที่ 3 (EPCO-W3) จ านวนไม่ เกิน
104,503,846 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีใ่ ช้สทิ ธิจองซือ้ และชาระค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
ตามที่กล่ าวในข้อ 29.1.1 ในอัตรา 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุ นใหม่ ต่ อใบสาคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่ วย โดยไม่ คิดมู ลค่ า ทัง้ นี้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย สามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคา หุน้ ละ 5 บาท อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุ ม ัติ การจดทะเบียนเพิ่ม ทุ น จดทะเบียนของบริษั ท ฯ จ านวน 209,007,692 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ จ านวน
209,007,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม ตามทีก่ ล่าว
ในข้อ 29.1.1 และรองรับการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (EPCO-W3) ตามทีก่ ล่าว
ในข้อ 29.1.2
อนุมตั ใิ ห้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยเพิม่
ทุนจดทะเบียนจากเดิม 836,030,770 บาท เป็ น 1,045,038,462 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 มีมติท่ีสาคัญเกี่ยวกับเงินลงทุ นใน
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ดังนี้
อนุ มตั ิให้บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (“SPM”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ
เข้าลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ Phu Khan Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) จานวน 15,280 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 89.88 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วของบริษทั ดังกล่าว โดยซือ้ ขายในราคาทุนหุน้ ละ 100,000 ดงเวียดนาม (VND)
ซึง่ SPM ได้จ่ายชาระค่าหุน้ ทัง้ จานวน เป็ นเงิน 2.17 ล้านบาท และได้รบั โอนหุน้ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
อนุมตั ใิ ห้ PKS เข้าลงนามในสัญญา Construction Service Agreement เพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า มูลค่า
ตามสัญญา 306,407,200,000 ดงเวียดนาม (VND) หรือประมาณ 391.02 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลีย่ นจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 กันยายน 2561) ปั จจุบนั PKS ได้จ่ายชาระค่าบริการบางส่วนเป็ นเงิน 1.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และได้รบั สิทธิในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าเรียบร้อยแล้ว
อนุมตั กิ ารเข้าทาสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาสินเชื่อและเอกสารหลักประกันของบริษทั เจเคอาร์ พลังงาน จากัด (“JKR”)
และบริษทั อาร์พวี ี พลังงาน จากัด (“RPV”) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยได้รบั วงเงินเพิม่ เติมบริษทั ละ 80 ล้านบาท
รวมเป็ นจานวนเงิน 160 ล้านบาท โดย JKR และ RPV ได้มกี ารลงนามในสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาสินเชื่อเมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2561 และได้เบิกสินเชื่อทัง้ หมดจานวนเงิน 160 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุ ลาคม 2561 มีมติท่ีสาคัญ เกี่ยวกับเงินลงทุ นใน
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ดังนี้
อนุมตั ใิ ห้ SPM เข้าลงนามบันทึกข้อตกลงลงทุนร่วมกันกับ บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั ่ จากัด
(มหาชน) (“CSS”) โดยลงทุนในหุน้ สามัญปั จจุบนั และหุน้ เพิม่ ทุนในอนาคตของ PKS ภายใต้สดั ส่วนการถือหุน้ รวมร้อยละ
90 ของทุนจดทะเบียน โดย SPM ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 65 และ CSS ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25
อนุมตั ใิ ห้ PKS เข้าทาสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้ า (EPC Contracts) มูลค่าสัญญา 69.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ
2,315.59 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลีย่ นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561)
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30.

กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิ น
บริษทั ย่อยทางอ้อม ได้มกี ารจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปั จจุบนั ซึง่ ไม่มผี ลกระทบต่อ
กาไรสุทธิหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ การจัดประเภทรายการใหม่ มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
การจัดประเภท
ตามทีเ่ คยรายงานไว้
รายการใหม่
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(ปรับปรุงใหม่)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

48,295,325.83
58,641,185.13

622,027.17
(622,027.17)

47,673,298.66
59,263,212.30

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
การจัดประเภท
ตามทีเ่ คยรายงานไว้
รายการใหม่
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(ปรับปรุงใหม่)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
31.

110,004,015.37 (1,392,137.25)
155,893,133.66 1,392,137.25

111,396,152.62
154,500,996.41

กำรอนุมตั ิ งบกำรเงิ น
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
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