
 

 

 

 

 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

รำยงำนผู้สอบบัญชีและงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวันที ่30 กนัยำยน 2561 



รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้ บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน)   
 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่ 30 กนัยำยน 2561 งบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร ส ำหรบังวดสำมเดอืนและเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั งบแสดง
กำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพำะกจิกำร และงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และของเฉพำะบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน)  
ซึง่ผูบ้รหิำรของกจิกำรเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ี
ฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล สว่นขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 “กำรสอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของกจิกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธิกีำรสอบถำมบุคลำกรซึง่สว่นใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดำ้นกำรเงนิและบญัช ีและกำรวเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มขีอบเขตจ ำกดักว่ำ
กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเชื่อมัน่ว่ำจะพบเรื่องทีม่นียัส ำคญัทัง้หมด ซึง่อำจ
พบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันัน้ ขำ้พเจำ้จงึไม่อำจแสดงควำมเหน็ต่อขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลทีส่อบทำน 
 

ข้อสรปุ 

ขำ้พเจำ้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชือ่ว่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อขอ้ 3 กำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในงบกำรเงนิรวมส ำหรบั
กำรบนัทกึบญัชเีงนิกูย้มืจำกบรษิทัแห่งหนึ่ง ของบรษิทัย่อยในประเทศญีปุ่่ นแห่งหนึ่ง ทัง้นี้ขำ้พเจำ้มไิดแ้สดงควำมเหน็อย่ำง
มเีงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่ำงใด 
 
 

(นำงสำววนัเพญ็   อุ่นเรอืน) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 7750 
 
 

บรษิทั ส ำนกังำนปีตเิสว ีจ ำกดั 
8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิำวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร  กรงุเทพมหำนคร 
 

วนัที ่13 พฤศจกิำยน 2561 



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

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

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (ปรบัปรงุใหม่) (สอบทานแลว้)

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 163,007,740.50      159,060,091.75      439,461,620.55      6,437,303.30         6,559,536.91         

เงนิลงทุนชัว่คราว 7 23,236,400.56       27,010,297.81       1,984,913,979.84   -                      -                      

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 6.2 และ 8 204,985,940.47      476,579,482.49      366,597,586.49      102,961,255.26      378,532,493.01      

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 67,415.01             -                      -                      1,452,300,979.63   1,270,077,591.40   

ส่วนของสนิทรพัยท์ีค่รบก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัรว่มทางออ้ม 6.2 75,776,000.00       75,776,000.00       -                      -                      -                      

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 2,023,058.40         2,180,754.03         2,317,449.28         2,023,058.40         2,168,405.39         

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 69,042,570.86       88,517,269.73       60,505,528.38       67,395,529.77       88,517,269.73       

งานระหวา่งก่อสรา้ง

สญัญาเชา่ทางการเงนิ 10 102,458,246.05      101,040,489.05      -                      -                      -                      

สญัญาบรกิารตดิตัง้ -                      712,320.00           -                      -                      -                      

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 26,599,946.13       35,161,795.13       386,903,020.31      2,101,743.07         161,478.66           

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 667,197,317.98      966,038,499.99      3,240,699,184.85   1,633,219,869.43   1,746,016,775.10   

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 11 146,840,749.30      128,679,670.66      -                      -                      -                      

เงนิลงทุนระยะยาว 386,220.00           421,850.00           371,600.00           386,220.00           421,850.00           

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 -                      -                      -                      1,049,960,920.00   1,049,960,920.00   

เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมรว่มกนั -                      -                      507,391,683.23      -                      -                      

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13 3,595,650,281.62   3,356,843,772.73   -                      -                      -                      

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ 1,719,298.03         1,915,274.65         2,636,266.67         1,719,298.03         1,915,274.65         

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 14 3,702,774,989.16   3,282,614,057.16   2,668,833,193.81   263,216,510.48      279,836,776.82      

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 15 629,399,002.01      643,687,143.72      477,522,760.69      -                      -                      

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16 6,959,288.14         6,199,212.60         4,837,027.14         6,331,199.26         5,697,266.62         

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 164,925,232.85      121,351,771.50      28,087,128.69       13,350,484.20       11,371,110.05       

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 8,248,655,061.11   7,541,712,753.02   3,689,679,660.23   1,334,964,631.97   1,349,203,198.14   

รวมสินทรพัย์ 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   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 1 จาก 38

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

สินทรพัย์



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

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

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (ปรบัปรงุใหม่) (สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17 238,957,596.08      291,000,877.90      119,496,017.43      94,636,061.28       273,908,486.38      

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

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 6.2 และ 19 161,467,735.65      189,858,914.11      148,496,847.01      26,835,661.97       23,410,828.83       

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

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

ส่วนของหนี้สนิทีค่รบก าหนดจ่ายช าระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 238,984,885.73      226,159,174.80      836,705,646.78      17,700,000.00       8,250,000.00         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น 27,766,464.00       28,195,200.00       -                      -                      -                      

หุน้กู้ 884,700,000.00      -                      -                      328,000,000.00      -                      

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ -                      -                      33,424.92             -                      -                      

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 21 778,778.00           196,507.00           177,348.00           255,910.00           82,049.00             

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 15,180.97             10,219,985.80       91,544.00             -                      -                      

เงนิปันผลคา้งจ่าย 1,192,566.12         962,402.06           2,219,772.22         1,192,566.12         951,747.82           

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 24,062,139.51       26,001,833.21       19,191,486.23       11,928,055.84       12,202,395.26       

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,221,751,867.72   1,311,491,181.41   1,616,412,086.59   995,548,255.21      728,805,507.29      

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 20 1,693,717,116.22   1,412,611,479.18   632,495,893.22      12,748,000.00       3,000,000.00         

หุน้กู ้- สุทธิ 2,292,700,000.00   3,234,100,000.00   2,418,700,000.00   487,400,000.00      815,400,000.00      

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 21 31,904,401.00       29,166,107.00       25,302,683.00       28,992,728.00       26,469,669.00       

ค่าเผือ่หนี้สนิจากภาระค า้ประกนั 46,213,539.72       46,213,539.72       46,213,539.72       46,213,539.72       46,213,539.72       

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 6.2 1,235,000.00         1,235,000.00         -                      63,000.00             63,000.00             

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 4,065,770,056.94   4,723,326,125.90   3,122,712,115.94   575,417,267.72      891,146,208.72      

รวมหน้ีสิน 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   

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 836,030,770 หุน้ ในปี 2561 และ

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

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระเตม็มลูค่าแลว้

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

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

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 83,603,077.00       83,603,077.00       76,558,541.00       83,603,077.00       83,603,077.00       

ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 392,224,396.56      316,071,828.06      242,817,783.83      106,466,194.75      184,515,473.51      

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 522,303,336.60      501,446,686.09      440,257,329.98      -                      -                      

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 2,205,280,516.88   2,108,271,297.87   1,896,218,937.22   1,397,218,978.47   1,475,268,257.23   

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 423,049,937.55      364,662,647.83      295,035,705.33      -                      -                      

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,628,330,454.43   2,472,933,945.70   2,191,254,642.55   1,397,218,978.47   1,475,268,257.23   

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 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   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 2 จาก 38

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม)่

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6.1 144,035,339.13    150,768,858.14    67,749,839.62      79,518,393.67      

รายไดอ้ืน่

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 48,335,992.00      54,095,024.00      -                    -                    

ดอกเบี้ยรบั 6.1 500,188.20          3,688,419.30       19,704,966.79      14,458,777.23      

รายไดเ้งนิปันผล 14,950.00           -                    14,950.00           9,000.00             

อืน่ๆ 6.1 2,240,055.64       5,375,904.63       1,146,519.38       2,640,189.38       
รวมรำยได้ 195,126,524.97    213,928,206.07    88,616,275.79      96,626,360.28      

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขายและบรกิาร 110,712,527.92    101,284,328.06    58,549,760.22      61,260,827.04      

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 3,569,845.82       3,272,403.85       3,569,845.82       3,282,416.49       

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 30 80,388,792.27      48,295,325.83      10,483,343.59      9,223,022.87       

ตน้ทนุทางการเงนิ 3 และ 30 63,557,793.25      58,641,185.13      16,318,353.40      15,993,663.51      
รวมค่ำใช้จ่ำย 258,228,959.26    211,493,242.87    88,921,303.03      89,759,929.91      

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 101,594,732.51    54,216,253.59      -                    -                    

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ 38,492,298.22      56,651,216.79      (305,027.24)         6,866,430.37       

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 16.3 119,794.74          (1,648,332.68)      163,238.01          (1,388,957.91)      

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิส ำหรบังวด 38,612,092.96      55,002,884.11      (141,789.23)         5,477,472.46       

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ 3 95,257,523.91      30,322,285.11      -                    -                    
รวมก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สทุธิจำกภำษี 95,257,523.91      30,322,285.11      -                    -                    
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 133,869,616.87    85,325,169.22      (141,789.23)         5,477,472.46       

กำรแบง่ก ำไร

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 26,731,900.00      41,219,420.99      

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 11,880,192.96      13,783,463.12      
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 38,612,092.96      55,002,884.11      

กำรแบง่ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 3

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 121,989,423.91    71,541,706.10      

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 11,880,192.96      13,783,463.12      
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 133,869,616.87    85,325,169.22      

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 23 0.03 0.05     - 0.01 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ หน้า 3 จาก 38

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม)่

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6.1 529,457,477.06    533,753,682.59    298,865,666.92    328,687,635.00    

รายไดอ้ืน่

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 154,124,552.00    169,037,352.00    -                    -                    

ดอกเบี้ยรบั 6.1 1,543,366.62       4,770,078.46       56,103,659.57      21,186,934.67      

รายไดเ้งนิปันผล 37,950.00           -                    37,950.00           9,000.00             

อืน่ๆ 6.1 24,907,262.21      21,476,955.55      2,771,460.58       14,839,249.17      
รวมรำยได้ 710,070,607.89    729,038,068.60    357,778,737.07    364,722,818.84    

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขายและบรกิาร 383,016,259.80    373,022,784.23    232,056,178.74    245,693,954.95    

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 9,729,987.85       7,881,725.02       9,611,856.65       7,787,659.26       

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 30 122,402,619.79    110,004,015.37    30,300,471.17      29,625,948.54      

ตน้ทนุทางการเงนิ 3 และ 30 178,053,533.96    155,893,133.66    47,643,923.32      31,696,836.51      
รวมค่ำใช้จ่ำย 693,202,401.40    646,801,658.28    319,612,429.88    314,804,399.26    

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 13 234,090,508.89    118,248,857.16    -                    -                    

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 250,958,715.38    200,485,267.48    38,166,307.19      49,918,419.58      

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 16.3 (7,630,391.13)      (10,108,285.61)     (7,531,585.85)      (9,999,475.32)      
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 243,328,324.25    190,376,981.87    30,634,721.34      39,918,944.26      

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ 3 20,856,650.51      43,533,577.71      -                    -                    

รวมก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สทุธิจำกภำษี 20,856,650.51      43,533,577.71      -                    -                    
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 264,184,974.76    233,910,559.58    30,634,721.34      39,918,944.26      

กำรแบง่ก ำไร

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 184,836,568.60    173,054,199.81    

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 58,491,755.65      17,322,782.06      
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 243,328,324.25    190,376,981.87    

กำรแบง่ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 3

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 205,693,219.11    216,587,777.52    

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 58,491,755.65      17,322,782.06      
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 264,184,974.76    233,910,559.58    

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 23 0.22 0.22 0.04 0.05 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ หน้า 4 จาก 38

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561

การแปลงค่า ส่วนเกนิทุน(ขาดทุน)

จดัสรรแลว้ งบการเงนิ จากการเปลีย่นแปลง ส่วนเกนิทุน รวม รวม
ทุนเรอืนหุน้ทีอ่อก ส่วนเกนิมลูค่า ส่วนเกนิมลูค่า ส ารอง ในหน่วยงาน สดัส่วนการถอืหุน้ใน มลูค่าหุน้ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้อืหุน้ ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มี รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือ้คนื ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ บรษิทัย่อย ของบรษิทัย่อย ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (ปรบัปรงุใหม)่ 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   
รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการส่วนทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ าหน่ายหุน้จากการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธิ 13,190.00            100,551.33          -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     113,741.33            -                     113,741.33            
จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 22.1 และ 22.2 30,621,680.00      -                     -                     -                     (124,944,454.94)   -                     -                          -                     -                     (94,322,774.94)       -                     (94,322,774.94)       

การเปลีย่นแปลงในส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย :

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อยลดลง

    จากการลงทุนของบรษิทัย่อย -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                       38,274,771.30      38,274,771.30        

จากเงนิปันผลของบรษิทัย่อย -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                     -                     -                       (15,750.00)           (15,750.00)             
โอนกลบัก าไรสะสมจากการขายเงนิลงทุน -                     -                     -                     -                     (425,976.03)         -                     -                          -                     -                     (425,976.03)           -                     (425,976.03)           

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ 30,634,870.00      100,551.33          -                     -                     (125,370,430.97)   -                     -                          -                     -                     (94,635,009.64)       38,259,021.30      (56,375,988.34)       
ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด

ก าไร (ปรบัปรงุใหม)่ -                     -                     -                     -                     173,054,199.81    -                     -                          -                     -                     173,054,199.81      17,322,782.06      190,376,981.87      
ก าไรเบด็เสรจ็อื่น (ปรบัปรงุใหม)่ -                     -                     -                     -                     -                     43,533,577.71      -                          -                     43,533,577.71      43,533,577.71        -                     43,533,577.71        

รวมก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด -                     -                     -                     -                     173,054,199.81    43,533,577.71      -                          -                     43,533,577.71      216,587,777.52      17,322,782.06      233,910,559.58      

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                     -                     -                     3,062,168.00       (3,062,168.00)      -                     -                          -                     -                     -                       -                     -                       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 (ปรบัปรงุใหม)่ 796,220,282.00    365,083,282.84    6,017,138.90       79,620,709.00      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   

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

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการส่วนทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 22 -                     -                     -                     -                     (108,684,000.10)   -                     -                          -                     -                     (108,684,000.10)     (104,465.93)         (108,788,466.03)     

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ -                     -                     -                     -                     (108,684,000.10)   -                     -                          -                     -                     (108,684,000.10)     (104,465.93)         (108,788,466.03)     
ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด

ก าไร -                     -                     -                     -                     184,836,568.60    -                     -                          -                     -                     184,836,568.60      58,491,755.65      243,328,324.25      
ก าไรเบด็เสรจ็อื่น -                     -                     -                     -                     -                     20,856,650.51      -                          -                     20,856,650.51      20,856,650.51        -                     20,856,650.51        

รวมก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด -                     -                     -                     -                     184,836,568.60    20,856,650.51      -                          -                     20,856,650.51      205,693,219.11      58,491,755.65      264,184,974.76      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 836,030,770.00    365,101,797.82    6,017,138.90       83,603,077.00      392,224,396.56    99,314,908.12      (27,011,571.52)         450,000,000.00    522,303,336.60    2,205,280,516.88   423,049,937.55    2,628,330,454.43   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 5 จาก 38

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิ สว่นเกนิ จดัสรรแลว้
ทีอ่อกและ มลูคา่ มลูคา่ ส ารอง รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือ้คนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร สว่นของผูถ้อืหุน้
ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 765,585,412.00        364,982,731.51        6,017,138.90           76,558,541.00          264,917,126.75        1,478,060,950.16      
รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ าหน่ายหุน้จากการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธิ 13,190.00               100,551.33              -                        -                        -                        113,741.33              

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 22.1 และ 22.2 30,621,680.00          -                        -                        -                        (124,944,454.94)       (94,322,774.94)         
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                        -                        -                        -                        39,918,944.26          39,918,944.26          
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                        -                        -                        3,062,168.00           (3,062,168.00)          -                        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 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      

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

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 22 -                        -                        -                        -                        (108,684,000.10)       (108,684,000.10)       
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                        -                        -                        -                        30,634,721.34          30,634,721.34          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 836,030,770.00        365,101,797.82        6,017,138.90           83,603,077.00          106,466,194.75        1,397,218,978.47      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 6 จาก 38

ก าไรสะสม

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)
ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม)่
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 250,958,715.38      200,485,267.48      38,166,307.19        49,918,419.58        
รายการปรบัปรุงกระทบก าไรสุทธเิป็น
   เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน :
ค่าเสือ่มราคา 14 106,331,603.03      105,293,978.76      20,003,895.22        19,066,323.02        
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15 14,351,031.71        14,315,389.68        -                      -                      
หนี้สงสยัจะสูญ 8 642,563.92            -                      642,563.92            -                      
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) 14 (233,762.36)           (575,860.76)           (233,762.36)           (575,860.76)           
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ่้าย 407,184.13            920,009.54            -                      -                      
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว (13,014.98)            (14,060,345.37)       (11,414.60)            (6,454,911.71)        
ขาดทุน(ก าไร)จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนระยะยาวทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 35,630.00             3,894,590.79         35,630.00             2,982,659.04         
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร -                      (3,751,509.99)        -                      (3,751,509.99)        
ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (19,800,096.20)       443,831.01            193,455.77            173,153.40            
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้ม -                      (1,367,793.55)        -                      -                      
ส่วนแบ่งขาดทุน(ก าไร)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13 (234,090,508.89)     (118,248,857.16)     -                      -                      
ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 21 3,436,635.00         2,842,032.00         2,812,990.00         2,578,583.00         
รายไดด้อกเบี้ย (1,541,058.61)        (4,688,347.24)        (56,103,659.57)       (21,186,934.67)       
รายไดเ้งนิปันผล (37,950.00)            -                      (37,950.00)            -                      
ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 179,093,037.01      144,694,241.90      47,643,923.32        27,840,892.51        
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 299,540,009.14      330,196,627.09      53,111,978.89        70,590,813.42        

สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง(เพิม่ขึน้) :-
   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอืน่ 271,116,417.90      98,963,900.68        274,737,292.28      34,883,754.58        
   สนิคา้คงเหลอื 22,190,231.55        (8,726,566.92)        21,121,739.96        (9,333,780.90)        
   งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ (1,417,757.00)        (92,407,408.59)       -                      -                      
   งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญารบัจา้งตดิตัง้ 712,320.00            -                      -                      -                      
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 8,561,848.99         67,959,034.69        (1,940,264.41)        346,571.38            
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (37,276,263.36)       (20,878,518.62)       (4,685.70)              2,873,738.70         
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง) :-
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 3,502,313.08         (49,264,382.12)       3,556,181.20         (4,583,709.80)        
   หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (1,939,693.70)        5,675,693.25         (274,339.42)           1,113,512.03         
   ผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายจรงิ 21 (116,070.00)           -                      (116,070.00)           (299,312.00)           
เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 564,873,356.60      331,518,379.46      350,191,832.80      95,591,587.41        

จ่ายภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (24,944,170.66)       (15,880,780.06)       (10,140,206.94)       (14,637,027.89)       
เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 539,929,185.94      315,637,599.40      340,051,625.86      80,954,559.52        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 7 จาก 38

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม)่
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้ม -                      (2,364,586,917.55)  -                      -                      
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้ม -                      17,968,519.66        -                      -                      
เงนิสดจ่ายซื้อหุน้เพิม่ทุนในบรษิทัร่วม (4,716,000.00)        -                      -                      -                      
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 6.2 -                      -                      (225,423,388.23)     (1,148,165,527.74)  
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 6.2 -                      -                      43,200,000.00        215,013,281.39      
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 (200,000.00)           -                      -                      -                      
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 132,584.99            -                      -                      -                      
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน (1,877,000.00)        (2,077,000.00)        (1,877,000.00)        (2,047,000.00)        
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 2,230,672.25         2,508,587.20         2,218,323.61         2,479,548.05         
เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนชัว่คราว (141,347,725.62)     (3,168,363,838.67)  (116,500,000.00)     (2,212,789,999.98)  
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 145,134,637.85      4,775,346,645.22   116,511,414.60      2,485,389,759.36   
เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยถ์าวร 14 (529,512,867.83)     (309,771,603.45)     (3,114,556.52)        (39,742,462.76)       
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 155,499.52            7,873,312.32         -                      7,815,000.00         
เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                      (214,519,556.87)     -                      -                      
เงนิสดรบัจากการรบัคนืเงนิค่าระบบสายส่งไฟฟ้า -                      1,282,813.03         -                      -                      
เงนิสดจ่ายช าระเจา้หนี้สญัญาเช่าการเงนิ -                      (33,424.92)            -                      -                      
เงนิปันผลรบั 37,950.00             -                      37,950.00             -                      
ดอกเบี้ยรบั 1,375,618.81         4,621,765.28         56,295,041.12        21,274,988.95        
เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (528,586,630.03)     (1,249,750,698.75)  (128,652,215.42)     (670,772,412.73)     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (54,678,649.36)       (10,790,288.51)       (179,465,880.87)     33,085,900.41        
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 (30,000,000.00)       -                      (30,000,000.00)       -                      
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอืน่ (69,764.87)            -                      -                      -                      
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอืน่ -                      28,855,680.00        -                      -                      
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ -                      815,400,000.00      -                      815,400,000.00      
เงนิสดจ่ายช าระหุน้กู้ (56,700,000.00)       -                      -                      -                      
เงนิฝากตดิภาระค า้ประกนั (18,161,078.64)       -                      -                      -                      
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 501,195,744.79      214,220,000.00      29,248,000.00        15,000,000.00        
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 (185,257,669.08)     (166,793,144.68)     (10,050,000.00)       (30,150,000.00)       
เงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด 18 815,000,000.00      800,000,000.00      815,000,000.00      800,000,000.00      
เงนิสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลด 18 (680,000,000.00)     (990,000,000.00)     (680,000,000.00)     (990,000,000.00)     
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน -                      30,735,421.33        -                      30,735,421.33        
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (104,465.92)           16,566.36             -                      -                      
เงนิปันผลจ่าย (108,453,836.04)     (61,229,382.05)       (108,443,181.80)     (61,180,476.75)       
จ่ายดอกเบี้ย (211,021,838.55)     (130,678,686.59)     (47,810,581.38)       (25,997,254.23)       
เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (28,251,557.67)       529,736,165.86      (211,521,644.05)     586,893,590.76      

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 20,856,650.51        43,533,577.71        -                      -                      
เงินสดรบัจำกกำรลงทนุในบริษทัย่อย -                      929,761.72            -                      -                      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 3,947,648.75         (359,913,594.06)     (122,233.61)           (2,924,262.45)        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 159,060,091.75      439,461,620.55      6,559,536.91         9,299,972.65         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 163,007,740.50      79,548,026.49        6,437,303.30         6,375,710.20         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 8 จาก 38

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

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



งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม)่
กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม (หน่วย : ล้ำนบำท)

1. เงนิสดจ่ายในระหวา่งงวด
     ดอกเบี้ยจ่ายทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 4.78                     -                      -                      -                      

2. รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด
     ซื้อสนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี้ 0.04                     -                      0.04                     -                      

3. จ านวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามาใช้
    เพือ่กจิกรรมด าเนินงานในอนาคต 1,474.88               1,235.76               333.53                  298.76                  

4. การออกหุน้ปันผล 22.1 และ 22.2 -                      70.43                   -                      70.43                   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 9 จาก 38

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)



 

หน้า 10 จาก 38 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ สอบทำนแล้ว) 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิัทฯ จดัตัง้ขึน้เป็นบรษิัทจ ากดั ตามกฎหมายไทย เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 2533 และไดจ้ดทะเบยีนแปลงสภาพเป็น
มหาชน เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2536 ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี 
ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร บรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการรบัจ้างพมิพ์
สิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอืและนิตยสาร และลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ 

บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมประกอบธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 2.2.1 
 

2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่าน
งบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้ จดัท าขึน้ในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง “การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตาม
ประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกบัการบญัชี อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด 
ในรปูแบบเช่นเดยีวกบังบการเงนิประจ าปี สว่นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลจดัท าเป็นแบบย่อ 

งบการเงนิระหว่างกาล ได้จดัท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ า ปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  
งบการเงนิระหว่างกาลนี้มิได้รวมขอ้มูลทางการเงนิทัง้หมดตามข้อก าหนดส าหรบังบการเงนิประจ าปี แต่เน้นการให้
ขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลทีน่ าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มลูทีไ่ด้
รายงานไปแลว้ ดงันัน้ งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงนิระหว่างกาล แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
ยกเวน้ทีร่ะบุเป็นอย่างอื่น 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาล 

 งบการเงนิรวมระหว่างกาลนี้ ได้จดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงนิของบรษิัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) บรษิัทย่อย 
และบริษัทร่วม และได้จดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนักบังบการเงินรวมส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560     
โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัในระหว่างงวดปัจจุบนั 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาล (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม มดีงัต่อไปนี้ 

 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 
 ประเภทธุรกจิ ประเทศ 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     
บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยทำงอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     
บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลชู ัน่ จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 81.25 81.25 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั บ ารุงรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยทำงอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงอ้อม :     
บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และ

ใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้และใหเ้ช่าระบบ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 99.99 

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

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น 

ญีปุ่่ น 98.00 98.00 

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

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงตรงและบริษทัร่วมทำงอ้อม :  
บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 49.50 49.50 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงอ้อมและบริษทัร่วมทำงอ้อม :  
บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั*** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 40.00 40.00 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงอ้อม :  
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั**** เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 
ไทย 50.00 50.00 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาล (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

* บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีว่นรว่มในอ านาจการควบคุม ดงันัน้จงึถอืว่าบรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัย่อย ตามนยิามทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานบญัชี 

** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 

*** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั และ บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 
**** บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไมม่อี านาจในการควบคมุ เนื่องจากเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทั เอสทซี ี เอน็เนอรย์ี ่ จ ากดั และ 

บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จ ากดั และมตีวัแทนเป็นกรรมการผูม้อี านาจเพยีง 2 ทา่น จากจ านวน 4 ทา่น  

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
 
3. แก้ไขข้อผิดพลำด 

บรษิทัย่อยในประเทศญีปุ่่ น ไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึบญัชเีงนิกูย้มืจากบรษิทัแห่งหนึ่ง โดยในการลงทุนใน
โครงการ Higashi Nihon Mega Solar 3 G.K. (“HNMS3 G.K.”) เมื่อเดอืนมกราคม 2560 บรษิทัย่อยไดบ้นัทกึ
รายการผดิพลาดโดยหกั เจา้หนี้เงนิกูย้มื Nishi Nihon Mega Solar 5 G.K. (“NNMS5 G.K.”) จ านวน 96 ลา้นเยน 
กบัมลูค่าโครงการทีซ่ือ้มา ต่อมาในไตรมาสที ่ 1 ปี 2561 NNMS5 G.K. ไดเ้รยีกใหบ้รษิทัย่อยช าระคนืเงนิตน้พรอ้ม
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 14 ต่อปี บรษิทัย่อยในญีปุ่่ น จงึไดพ้บวา่ไม่ไดบ้นัทกึหนี้สนิเงนิกูย้มืดงักล่าว 

บรษิทัย่อยในประเทศญี่ปุ่ นไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาด โดยบนัทกึรายการสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน และเจา้หนี้เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ดว้ย
จ านวนเงินกู้ 96 ล้านเยน และบันทึกดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่ายตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2560 การแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าว สง่ผลกระทบต่องบการเงนิรวม ดงันี้ :- 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

ตน้ทุนทางการเงนิ เพิม่ขึน้ 1,037,738.57 บาท 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (เพิม่ขึน้) (308,448.96) บาท 
ก าไรเบด็เสรจ็รวม   
     สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (ลดลง)     (80,703.00) บาท 
     สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ลดลง) (648,586.61) บาท 

งบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิเพิม่ขึน้ 29,144,640.00 บาท 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) (1,968,256.68) บาท 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น - สว่นทีค่รบก าหนดจ่ายช าระภายในหนึ่งปี (เพิม่ขึน้) (28,195,200.00) บาท 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ตน้ทุนทางการเงนิ เพิม่ขึน้ 2,029,328.27 บาท 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (เพิม่ขึน้) (61,071.59) บาท 
ก าไรเบด็เสรจ็รวม   
     สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (ลดลง)     (1,455,394.86) บาท 
     สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ลดลง) (507,332.07) บาท 
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4. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม ่

4.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างงวด 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ฉบบัปรบัปรุง 2560) 
โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้นไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

มาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี และการตคีวามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ฉบบัปรบัปรุง 2560) ดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ
ส าหรบังวดปัจจบุนัทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตั ิ

4.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการ
ตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีอ่อกใหม่ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ยงัไมไ่ดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี้ 

4.2.1 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

มาตรฐานฉบบันี้ ใหห้ลกัการโดยรวมในการรบัรูร้ายไดท้ัง้จ านวนทีร่บัรูแ้ละช่วงเวลาทีร่บัรู ้ โดยรายไดจ้ะรบัรูเ้มื่อ  
(หรอื ณ วนัที)่ กจิการสง่มอบการควบคมุสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยมลูค่าของรายไดท้ีก่จิการคาดว่าจะไดร้บั 
กจิการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้กบัสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาทีอ่ยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนส าหรบัการรบัรู้
รายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาดว่า 
จะมสีทิธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดส้ง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้ และก าหนดใหก้จิการตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและ
พจิารณาขอ้เทจ็จรงิ และเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบันี้น ามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 
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4. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

4.2.2 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก ่

มาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9   เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น ก าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคา่
เครื่องมอืทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ 
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารค านวณ
การดอ้ยค่าของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบั
การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิกลุ่มนี้มผีลบงัคบัใช ้ จะท าใหม้าตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี และแนว
ปฏบิตัทิางการบญัชบีางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลกิไป ดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่101 หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 
ฉบบัที ่103 การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของธนาคารและสถาบนัการเงนิทีค่ลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่104 การบญัชสี าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ทีม่ปัีญหา 
ฉบบัที ่105 การบญัชสี าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
ฉบบัที ่106 การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
ฉบบัที ่107 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

 
ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย อยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกใหม่ดงักล่าวขา้งต้นต่องบการเงนิในปีที่
เริม่น ามาถอืปฏบิตั ิ

 
5. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้ ได้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชแีละวธิกีารค านวณเช่นเดยีวกบัทีใ่ช้ในงบการเงนิ ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
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6. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิัทฯ มีรายการบญัชีกบับรษิัทย่อย บรษิทัร่วม บุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวข้องกนั สนิทรพัย์ หนี้สนิ รายได้ และ
ค่าใชจ้่ายส่วนหนึ่งของบรษิัทฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว  บรษิัทเหล่านี้เกี่ยวขอ้งกนั
โดยการถอืหุน้ และ/หรอื การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้.- 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล
แบบย่อขอ้ 2.2.1 ประกอบดว้ย 

บรษิทั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 
บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเช่าโครงป้ายเพือ่ตดิตัง้โฆษณา ไทย - - 
Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.) 2 Building service ญีปุ่่ น - - 
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.) 3 Building service ญีปุ่่ น - - 
บรษิทั กลมบอ็กซ์ จ ากดั 
 

4 
 

รบัจา้งพมิพส์ือ่สิง่พมิพแ์ละบรหิารงาน
ขายโฆษณา 

ไทย 
 

- 
 

- 

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

ไทย - - 

บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จ ากดั 5 โฆษณาสนิคา้และบรกิารทุกรปูแบบบน 
   สือ่สิง่พมิพแ์ละขายหนงัสอืพมิพร์ายวนั 

ไทย - - 

บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 5 บรกิารดา้นงานโฆษณาสนิคา้ทุกรปูแบบ
ของการสือ่สาร 

ไทย - - 

บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 5 บรกิาร,พฒันาและบ ารุงรกัษาซอฟแวร์
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ 

ไทย - - 

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นดงันี้.- 
1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมกีรรมการร่วมกนั 
2. เป็นผูถ้อืหุน้ร่วมในบรษิทัย่อยทางออ้ม [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)]  
3. เป็นบรษิทัใหญ่ของ Shonan Build Service Co., Ltd. 
4. เป็นบรษิทัทีค่นใกลช้ดิของกรรมการบรหิาร เป็นกรรมการร่วมกนั 
5. เป็นบรษิทัฯ ทีม่กีรรมการร่วมกนั 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- 

   

นโยบาย
การก าหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
 บริษทัยอ่ย        
      ดอกเบีย้รบั 4 - - 19,631,734.93 10,724,970.99 

 รายไดค้่าเช่า 3 - - 90,000.00 90,000.00 
 รายไดอ้ื่นๆ 3 - - - 155,616.43 
 บริษทัยอ่ยทำงอ้อม      
 รายไดค้่าเช่า 3 - - 63,000.00 63,000.00 
 บริษทัรว่มทำงอ้อม      
 รายไดค้่าบรหิารจดัการ 3 421,500.00 - - - 
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6. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- (ต่อ)  

   

นโยบาย
การก าหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

 บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 4,070,069.75 30,800.00 4,070,069.75 30,800.00 
 บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั      
 ดอกเบีย้รบั 5 2,188.88 - - - 

 
   

นโยบาย
การก าหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

บริษทัยอ่ย        
      ดอกเบีย้รบั 4 - - 55,872,646.97 17,256,674.03 

 รายไดค้่าเช่า 3 - - 270,000.00 270,000.00 
 รายไดอ้ื่นๆ 3 - - - 1,074,890.57 
   รายไดค้่าบรหิารจดัการ 3 - - - 3,619,680.00 
บริษทัยอ่ยทำงอ้อม      
 รายไดค้่าเช่า 3 - - 189,000.00 189,000.00 
 รายไดอ้ื่นๆ 3 - - - 36,173.96 
บริษทัรว่มทำงอ้อม      
 รายไดค้่าบรหิารจดัการ 3 1,264,500.00 - - - 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   

 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 12,170,754.45 2,937,584.50 12,170,754.45 2,937,584.50 
 รายไดค้่าเช่า 3 97,500.00 - 97,500.00 - 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั      
 ดอกเบีย้รบั 5 4,442.31 - - - 

นโยบายการก าหนดราคา 

1. คดิราคาขายต ่ากว่าลกูคา้ประจ าทัว่ไปประมาณรอ้ยละ 1 ถงึ 5 
2. คดิราคาขายต ่ากว่ากลุ่มลูกคา้ประจ าชัน้ดปีระมาณรอ้ยละ 3 ถึง 10 เนื่องจากไม่มคีวามเสีย่งในการเรยีกเกบ็หนี้

จากลกูหนี้ 
3. ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 
4. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ รอ้ยละ 5.5 ต่อปี  
5. ตามทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู ้รอ้ยละ 7.75 ต่อปี   
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6. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- (ต่อ)  

 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
สวสัดกิารอื่น ค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 6,568,037.95 5,364,194.40 3,340,555.00 3,194,085.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 336,503.00 295,977.00 174,835.00 158,956.00 
รวม 6,904,540.95 5,660,171.40 3,515,390.00 3,353,041.00 

 
   หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 21,248,634.54 18,578,088.25 11,215,365.00 10,625,849.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,009,506.00 887,932.00 524,505.00 476,865.00 
รวม 22,258,140.54 19,466,020.25 11,739,870.00 11,102,714.00 

 
6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้.-  

    หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,265,495.45 16,409,120.53 16,265,495.45 16,409,120.53 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 
สทุธ ิ 3,801,490.10 3,945,115.18 3,801,490.10 3,945,115.18 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - - 4,064,439.15 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บรษิทัร่วมทางออ้ม 150,335.00 1,250,487.20 - - 
รวม 150,335.00 1,250,487.20 21,000.00 4,085,439.15 

เจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
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6. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

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

    หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบุ่คคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด 
   1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 30 ก.ย. 61 

กรรมการ - 200,000.00 (132,584.99) 67,415.01 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งต้น เป็นการใหกู้ย้มืแก่กรรมการของบรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง โดยการท าสญัญากูย้มื 
ครบก าหนดภายใน 6 เดอืน นับแต่วนัท าสญัญา คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.75 ต่อปี  

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด 
   1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 30 ก.ย. 61 

บรษิทัย่อย 1,270,077,591.40 225,423,388.23 (43,200,000.00) 1,452,300,979.63 

เงินให้กู้ยืมดงักล่าวข้างต้น เป็นการให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อย ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม คิดอตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 
  
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษทัรว่มทำงอ้อม - ส่วนท่ีครบก ำหนดรบัช ำระภำยในหน่ึงปี 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบก าหนดรับช าระภายในหนึ่งปี 
มรีายละเอยีดดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด 
   1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 30 ก.ย. 61 

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

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมทางออ้มสองแห่งตามสดัสว่นการถอืหุน้เพื่อซือ้ทีด่นิ โดยการท า
สญัญากู้ยมื ครบก าหนดภายใน 3 ปี นับแต่วนัท าสญัญา (ครบก าหนดปี 2560) ให้กู้โดยไม่มหีลกัประกนั และไม่
มกีารคดิดอกเบี้ยระหว่างกนั 
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6. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

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

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด 
   1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 30 ก.ย. 61 

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

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเงนิกูย้มืจากกรรมการของบรษิทัฯ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม ไม่มี
การคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั 

6.3 อื่นๆ  

บรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มกีารค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหว่างกนั ดงัต่อไปนี้.- 

 หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

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

บรษิทัฯ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อให้บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 1,203.40 853.40 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้มค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัยอ่ย 4,115.00 810.00 1,158.00 858.00 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้มค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 414.00 414.00 

บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยทางออ้มค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 156.50 156.50 

 
7. เงินลงทุนชัว่ครำว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม 
     30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด   125,262.30 4,423,991.81 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจ าธนาคาร  23,111,138.26 22,586,306.00 
รวม   23,236,400.56 27,010,297.81 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด เป็นเงนิลงทุนทีบ่รษิทัย่อย มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พื่อหาก าไรจาก
การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนในเงนิฝากประจ าธนาคารมรีะยะเวลา
การฝาก 3 ถงึ 12 เดอืน อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.9 - 1.55 ต่อปี และรอ้ยละ 1.125 - 2.6 ต่อปี ตามล าดบั 
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8. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 
ลกูหนี้การคา้     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,265,495.45 16,409,120.53 16,265,495.45 16,409,120.53 
บรษิทัอื่น 194,275,580.38 241,470,814.17 108,373,138.25 181,353,653.44 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (24,517,961.57) (23,875,397.65) (24,517,961.57) (23,875,397.65) 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 186,023,114.26 234,004,537.05 100,120,672.13 173,887,376.32 
ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น     
บรษิทัย่อย - - - 4,064,439.15 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บรษิทัร่วมทางออ้ม 150,335.00 1,250,487.20 - - 
บรษิทัอื่น * 18,812,491.21 241,324,458.24 2,819,583.13 200,559,677.54 
รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 18,962,826.21 242,574,945.44 2,840,583.13 204,645,116.69 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้     
    หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิ 204,985,940.47 476,579,482.49 102,961,255.26 378,532,493.01 
 

*  ปี 2560             
ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - บรษิทัอื่น เป็นลกูหนี้จากการทีบ่รษิทัฯ จ่ายค่าเสยีหายแทนผูข้ายโครงการไฟฟ้าทีไ่ม่สามารถ
จดัหาโรงไฟฟ้าทีม่กี าลงัการผลติไม่ต ่ากว่า 12 เมกะวตัต ์มาขายคนืใหก้บัโจทก ์หรอืบรษิทัย่อยของโจทกไ์ด ้ภายใน
วนัที ่ 15 ธนัวาคม 2560 ตามขอ้เสนอของโจทก ์ เพื่อประนีประนอมยอมความ ระงบัขอ้พพิาททางคดทีีถู่กฟ้องรอ้ง 
ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 26 เป็นจ านวนเงนิ 690 ลา้นเยน (197.26 
ลา้นบาท) ทัง้นี้ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ ไดท้ยอยรบัคนืเงนิค่าเสยีหายในเดอืนมกราคม และ
กุมภาพนัธ ์2561 ครบทัง้จ านวนแลว้ 

ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระหนี้ไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 
ลกูหนี้การคา้ทีอ่ยู่ในก าหนดช าระ 125,940,931.24 158,620,198.47 40,719,586.91 98,503,037.74 
ลกูหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระ     
ไม่เกนิกว่า 3 เดอืน 14,078,237.68 25,349,123.49 13,397,139.88 25,349,123.49 
เกนิกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 12,570,857.07 25,688,817.37 12,570,857.07 25,688,817.37 
เกนิกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 20,500,043.23 20,753,035.44 20,500,043.23 20,753,035.44 
เกนิกว่า 12 เดอืน 37,451,006.61 27,468,759.93 37,451,006.61 27,468,759.93 

รวม 210,541,075.83 257,879,934.70 124,638,633.70 197,762,773.97 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (24,517,961.57) (23,875,397.65) (24,517,961.57) (23,875,397.65) 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 186,023,114.26 234,004,537.05 100,120,672.13 173,887,376.32 
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8. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มรีายละเอยีด ดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 23,875,397.65 21,355,940.60 
บวก ตัง้เพิม่ในระหว่างงวด/ปี 642,563.92 2,519,457.05 
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 24,517,961.57 23,875,397.65 

 
9.  สินค้ำคงเหลอื - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 
วตัถุดบิ 47,254,454.68 63,537,252.29 47,254,454.68 63,537,252.29 
วตัถุดบิระหว่างทาง - 12,791,139.92 - 12,791,139.92 
งานระหว่างท า 14,007,407.16 7,725,041.55 14,007,407.16 7,725,041.55 
วสัดุสิน้เปลอืง 1,728,362.20 2,349,959.84 1,728,362.20 2,349,959.84 
อะไหล ่ 1,838,170.75 246,219.41 191,129.66 246,219.41 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 4,872,156.64 2,525,637.29 4,872,156.64 2,525,637.29 
รวม 69,700,551.43 89,175,250.30 68,053,510.34 89,175,250.30 
หกั ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (657,980.57) (657,980.57) (657,980.57) (657,980.57) 
สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 69,042,570.86 88,517,269.73 67,395,529.77 88,517,269.73 

 
10.  งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง - สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 

งานระหว่างก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ เป็นงานระหว่างตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามสญัญาเช่าทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งท าสญัญากบับรษิทัอื่นจ านวนสามแห่ง 

 

11. เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 

 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั ประกอบดว้ย.- 

     หน่วย : บาท 
    อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม 

ประเภทเงนิฝาก เพื่อค ้าประกนั รอ้ยละ (ต่อปี) 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 
เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 0.125 - 1.135 57,763,871.69  42,866,000.00 
เงนิฝากประจ า 3 - 6 เดอืน หนงัสอืค ้าประกนัของบรษิทัรว่มทางออ้ม 0.8 - 1 88,350,877.61 85,087,670.66 
เงนิฝากประจ า 12 เดอืน หนงัสอืค ้าประกนัของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 0.9 726,000.00 726,000.00 
รวม   146,840,749.30 128,679,670.66 
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12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย.- 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เงนิลงทนุ 
ตามวธิรีาคาทนุ  

เงนิปันผลรบัส าหรบั      
งวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่ทนุช าระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทนุ (รอ้ยละ) 

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

บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,200.00 1,200.00 75.00 75.00 1,049.96 1,049.96 - - 

 
13. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ประกอบดว้ย.- 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 

เงนิลงทนุ 
ตามวธิสี่วนไดเ้สยี  

ส่วนแบ่ง               
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบั 

งวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่ทนุช าระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทนุ (รอ้ยละ) 
30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60 

ถอืโดยบรษิทัย่อยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม       

บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั 1,484.00 1,484.00 49.50 49.50 583.47 527.32 56.15 49.38 

ถอืโดยบรษิทัย่อยทางออ้ม         
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 1,990.00 1,981.00 50.00 50.00 1,899.94 1,778.49 116.73 (0.92) 

ถอืโดยบรษิทัย่อยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม       

บรษิทั เอสเอสยูท ีจ ากดั 2,919.00 2,919.00 40.00 40.00 1,112.24 1,051.03 61.21 69.79 

รวม     3,595.65 3,356.84 234.09 118.25 

 
14. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ  

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2561 
สรุปไดด้งันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 3,282,614,057.16 279,836,776.82 
ซือ้เพิม่ระหว่างงวดทีร่าคาทุน 529,548,177.83 3,149,866.52 
รบัโอนจากสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 51,701.17 - 
โอนออกระหว่างงวด (2,778,422.68) - 
ขายและตดัจ าหน่ายระหว่างงวดทีม่ลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัทีข่าย   
   และตดัจ าหน่าย (562,683.65) - 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบังวด (106,331,603.03) (20,003,895.22) 
โอนกลบัค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าส าหรบังวด 233,762.36 233,762.36 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  3,702,774,989.16 263,216,510.48 
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15. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 (ปรบัปรุงใหม่) 643,687,143.72 
รบัโอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 62,890.00 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวด (14,351,031.71) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  629,399,002.01 

 
16. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

16.1 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ย.-  

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,959,520.14 6,206,570.60 6,331,431.26 5,704,624.62                                            
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (232.00) (7,358.00) (232.00) (7,358.00) 
สทุธ ิ 6,959,288.14 6,199,212.60 6,331,199.26 5,697,266.62 

16.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ณ วนัที ่
1 ม.ค. 61 

บนัทกึเป็น
(รายจ่าย)รายได้
ส าหรบังวดใน

ก าไรหรอืขาดทุน 
ณ วนัที ่

30 ก.ย. 61 

 
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 61 

บนัทกึเป็น
(รายจ่าย)รายได้
ส าหรบังวดใน

ก าไรหรอืขาดทุน 
ณ วนัที ่

30 ก.ย. 61 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี      

   ลกูหนี้การคา้ - 128,512.78 128,512.78 - 128,512.78 128,512.78 
   สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 - 131,596.11 131,596.11 - 131,596.11 
   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 271,725.80 (33,700.44) 238,025.36 262,684.92 (41,090.14) 221,594.78 
   หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 5,803,248.69 658,137.20 6,461,385.89 5,310,343.59 539,384.00 5,849,727.59 

  รวม 6,206,570.60 752,949.54 6,959,520.14 5,704,624.62 626,806.64 6,331,431.26 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี       
   เงนิลงทุนระยะยาว (7,358.00) 7,126.00 (232.00) (7,358.00) 7,126.00 (232.00) 

สุทธ ิ 6,199,212.60 760,075.54 6,959,288.14 5,697,266.62 633,932.64 6,331,199.26 
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16. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
16.3 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั :     
 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบังวด 221,639.64 1,701,086.63 136,825.52 1,471,775.06 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
 รายไดภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่

เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวรบัรู้
เมื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (341,434.38) (52,753.95) (300,063.53) (82,817.15) 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงนิได ้ (119,794.74) 1,648,332.68 (163,238.01) 1,388,957.91 
 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั :     
 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบังวด 8,390,466.67 11,274,359.52 8,165,518.49 10,938,191.68 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
 รายไดภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่

เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวรบัรู้
เมื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (760,075.54) (1,166,073.91) (633,932.64) (938,716.36) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 7,630,391.13 10,108,285.61 7,531,585.85 9,999,475.32 
 

17. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - 7,515,529.07 - 7,515,529.07 
ทรสัตร์ซีที 82,944,546.79 133,485,348.83 77,236,061.28 116,392,957.31 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 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 วนัที ่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 อตัราดอกเบีย้เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย  
1. เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.12 ต่อปี 
2. ทรสัตร์ซีที อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.5 - 4.43 ต่อปี และ 2.35 - 4.09 ต่อปี ตามล าดบั 
3. ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.2 - 5.8125 ต่อปี และ 3.25 - 3.85 ต่อปี ตามล าดบั 
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18.  ตัว๋แลกเงินขำยลด 

ในระหว่างไตรมาสที ่3 ปี 2561 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ
แห่งหนึ่ง จ านวน 14 ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้ 815 ลา้นบาท และจ่ายช าระคนืระหว่างงวด จ านวน 680 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบีย้   รอ้ยละ 3.45 ต่อปี คงเหลอืตัว๋แลกเงนิขายลด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 จ านวน 10 ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้515 
ลา้นบาท ครบก าหนดช าระในเดอืนตุลาคมถงึเดอืนธนัวาคม 2561 

 
19. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
30 ก.ย. 61 

31 ธ.ค. 60 
(ปรบัปรุงใหม่) 

 
30 ก.ย. 61 

 
31 ธ.ค. 60 

เจา้หนี้การคา้     
บรษิทัอื่น 11,519,469.25 21,336,684.68 9,850,766.94 13,540,395.09 
เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
บรษิทัอื่น 103,767,155.40 139,850,055.92 4,488,871.71 3,360,343.21 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
บรษิทัอื่น 

 
14,098,679.03 

 
8,914,593.87 

 
7,480,351.71 

 
4,389,386.85 

รายไดร้บัล่วงหน้า 
บรษิทัอื่น 

 
11,859,893.33 

 
38,700.00 

 
3,100,325.99 

 
38,700.00 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 
บรษิทัอื่น 

 
20,202,538.64 

 
19,698,879.64 

 
1,895,345.62 

 
2,062,003.68 

รวม 161,467,735.65 189,858,914.11 26,835,661.97 23,410,828.83 

 
20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 
มดีงันี้.- 

    หน่วย : บาท 
    

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 1,638,770,653.98 11,250,000.00 
บวก  กูเ้พิม่ระหว่างงวด 501,195,744.79 29,248,000.00 
หกั    ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่น (22,006,727.74) - 
หกั    จา่ยช าระคนืระหวา่งงวด (185,257,669.08) (10,050,000.00) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 1,932,702,001.95 30,448,000.00 
หกั    สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (238,984,885.73) (17,700,000.00) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 1,693,717,116.22 12,748,000.00 
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20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

ในระหว่างไตรมาสที ่1 ปี 2561 บรษิทัย่อยทางตรง และบรษิทัย่อยทางออ้ม ไดร้บัวงเงนิกูย้มื มรีายละเอยีดและเงื่อนไข
การกูย้มื ดงันี้.- 

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

วงเงนิกูย้มื วตัถุประสงค ์ เงื่อนไขการเบกิจ่าย อตัราดอกเบีย้ การผ่อนช าระ 
สนิเชื่อสว่น ก. 632 ลา้นบาท เพื่อช าระค่าก่อสรา้ง ภายใน 12 เดอืน นบัจาก LIBOR ภายใน 3 ปี นบัจากวนัที ่
สนิเชื่อสว่น ข. 465 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น บวก 2.5 เบกิรบัสนิเชื่อสว่น ก 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื สว่น ข งวดแรก  หรอื สว่น ข งวดแรก 

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 มดีงัต่อไปนี้ 

1) จ าน าหุน้ทัง้หมดของบรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) 
2) บรษิทัฯ เขา้ค ้าประกนัเตม็วงเงนิ 

บรษิทัย่อย ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักล่าว ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดัทีส่ าคญับางประการ
ดงัต่อไปนี้ 

1) ไม่ใหกู้ย้มื หรอืใหส้นิเชื่อ หรอืใหก้ารค ้าประกนั หรอืเขา้รบัผดิชอบในภาระใดของผูอ้ื่น 
2) ไม่ใหล้ดทุนจดทะเบยีน 
3) ไม่ใหจ้่ายเงนิปันผล ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะกาลหรอืประจ าปี เวน้แต่ 

3.1)  ก่อนสิน้ปี 2564 ผูกู้ไ้มม่เีหตุผดินดั/ผดิสญัญา และสามารถด ารงอตัราสว่นไดต้ามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 4 
3.2)  ภายหลงัจากระยะเวลาตามทีร่ะบุในขอ้ 3.1 

(ก) ผูกู้ไ้ม่มเีหตุผดินดั/ผดิสญัญา  
(ข) สามารถด ารงอตัราสว่นไดต้ามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 4  
(ค) ผูกู้ม้สีถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ 

4) ด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิกว่า 3.6 : 1 เท่า 
5) ด าเนินการใหม้กีารโอนเงนิรายได้ค่าไฟฟ้าทุกจ านวนทีผู่กู้ม้สีทิธไิดร้บัจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเขา้บญัชี

เงนิฝากรายไดค้่าไฟฟ้า ทัง้นี้ ผูกู้ม้สีทิธเิบกิถอนเงนิจากบญัชรีายไดค้่าไฟฟ้ากต่็อเมื่อผูกู้ไ้ม่มเีหตุผดินดั/ผดิสญัญา 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั “EPCO-G” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงื่อนไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

22.00 เพื่อซือ้เครื่องจกัร เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ธ.ค. 61 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่นาคาร
เหน็สมควร 

MLR หกั 0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่
สิน้เดอืนนบัจากเบกิถอน
เงนิกูง้วดสดุทา้ย จ่าย 
งวดละ 0.32 ลา้นบาท 

ภายในปี 2568 

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 มดีงัต่อไปนี้ 

1) จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิทรพัย์สนิประเภทเครื่องจกัรใหม่  เพื่อเป็นหลกัประกนัภายใน 90 วนั
นบัตัง้แต่วนัทีม่กีารเบกิใชว้งเงนิ 

2) โอนสทิธกิารรบัเงนิส าหรบัโครงการเช่าซือ้ใหแ้ก่ธนาคาร ด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท าสญัญา 
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20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั (ต่อ) “EPCO-G” 

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

3) มอบสทิธเิรยีกรอ้งทีบ่รษิทัมต่ีอลกูหนี้แห่งสทิธ/ิลกูหนี้การคา้ทุกราย 
4) บรษิทัฯ เขา้ค ้าประกนัเตม็วงเงนิ 

บรษิทัย่อยทางออ้มตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักล่าว ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดัทีส่ าคญับาง
ประการดงัต่อไปนี้ 

1) ด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิกว่า 4 : 1 เท่า 
 
21. ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ 

 การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ ส าหรบังวด
เกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
    

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 29,362,614.00 26,551,718.00 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 2,816,061.00 2,254,209.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 620,574.00 558,781.00 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรบังวด (116,070.00) (116,070.00) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 32,683,179.00 29,248,638.00 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (778,778.00) (255,910.00) 
ประมาณการหนี้สนิไมห่มุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ 31,904,401.00 28,992,728.00 

 
22. เงินปันผลจ่ำย 

เงนิปันผลทีป่ระกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 มดีงันี้.- 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย 

เงนิปันผล 
จา่ยต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปันผลจา่ย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่า่ย 
เงนิปันผล 

ปี 2561     
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม 
ถงึ ธนัวาคม 2560 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2561 

0.08 66.88 23 พ.ค. 2561 
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม  

   ถงึ มถิุนายน 2561 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่8/2561 
เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2561 

0.05 41.80 12 ก.ย. 2561 
รวมทัง้สิน้   108.68  
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22. เงินปันผลจ่ำย (ต่อ) 

เงนิปันผลทีป่ระกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 มดีงันี้.- (ต่อ) 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย 

เงนิปันผล 
จา่ยต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปันผลจา่ย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่า่ย 
เงนิปันผล 

ปี 2560     
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม 
ถงึ ธนัวาคม 2559 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 
เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 

0.04 61.25 24 พ.ค. 2560 
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม   
ถงึ มถิุนายน 2560 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 
เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 

0.08 63.70 27 ต.ค. 2560 
รวมทัง้สิน้   124.95  

ปี 2560 

22.1 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิจากผล
การด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท รวมเป็นเงนิ 61.25 ลา้นบาท โดย
จ่ายเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท และจ่ายเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท (25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล ในกรณีทีผู่ถ้อื
หุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 
0.04 บาท) 

22.2 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 มมีตอินุมตัใิห้บรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิจาก
ผลการด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ มถุินายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิ 63.70 ลา้นบาท โดย
จ่ายเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 23.89 ลา้นบาท และจ่ายเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 39.81 ลา้นบาท (20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล ในกรณีทีผู่ถ้อื
หุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 
0.05 บาท) 

 
23. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

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

   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560   
   ปี 2561 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2561 ปี 2560 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 26,731,900.00 41,219,420.99 (141,789.23) 5,477,472.46 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 836,030,770 796,220,282 836,030,770 796,220,282 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.03 0.05 - 0.01 
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23. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (ต่อ) 

   ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560   
   ปี 2561 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2561 ปี 2560 
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 184,836,568.60 173,054,199.81 30,634,721.34 39,918,944.26 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 836,030,770 796,220,282 836,030,770 796,220,282 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.22 0.22 0.04 0.05 

 
24. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน  

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที่ผู้มอี านาจตดัสนิใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อใช้ในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบั   
สว่นงานและประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้นี้ ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานของบรษิทั คอื 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยน าเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน  
สว่นงานด าเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อ
ผูม้อี านาจการตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์

สว่นงาน 2 : ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

สว่นงาน 3 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

สว่นงาน 4 : ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

สว่นงานภูมศิาสตร ์: 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานที่ตั ้ง      
ของลกูคา้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่ าคญั ดงันี้ 

สว่นงาน  ขอบเขตการด าเนินงานหลกั 
ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  
ประเทศญีปุ่่ น ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ประเทศฮ่องกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
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24. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

24.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 
 

ส่วนงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั รวม 

รายได ้ 67,750 67,791 - 11,681 (3,187) 144,035 

ก าไรจากการด าเนินงาน 15,731 54,461 - 1,162 1,856 73,210 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 48,336 - - - 48,336 
   ดอกเบีย้รบั 19,705 1,655 11,053 202 (32,115) 500 
   เงนิปันผล 15 - - - - 15 
   อื่นๆ 1,146 141 2,544 100 (1,691) 2,240 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  - - - - 101,595 101,595 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (6,708) (31,579) (88) (19) (1,759) (40,153) 
ค่าใชจ้่าย - สุทธ ิ (13,876) (8,960) (60,896) (2,106) 2,145 (83,693) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (16,318) (19,261) (55,583) (4,553) 32,157 (63,558) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ 164 2 7 (53) - 120 
ก าไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน (141) 44,795 (102,963) (5,267) 102,188 38,612 

ก าไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (11,880) 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 26,732 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ปรบัปรุงใหม)่ 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 
 

ส่วนงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั รวม 

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

ก าไรจากการด าเนินงาน 24,203 61,965 - 910 2,296 89,374 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 54,095 - - - 54,095 
   ดอกเบีย้รบั 14,459 664 14,860 30 (26,325) 3,688 
   อื่นๆ 2,649 221 10,073 - (7,567) 5,376 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  - - 54,216 - - 54,216 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (6,109) (31,767) (85) (41) (2,137) (40,139) 
ค่าใชจ้่าย - สุทธ ิ (12,341) (11,717) (33,720) (510) 6,970 (51,318) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (15,994) (21,496) (47,854) - 26,703 (58,641) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ (1,388) - (95) (165) - (1,648) 
ก าไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 5,479 51,965 (2,605) 224 (60) 55,003 

ก าไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (13,783) 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 41,220 
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24. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

24.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้.- (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 
 

ส่วนงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั รวม 

รายได ้ 298,866 202,037 - 38,063 (9,509) 529,457 

ก าไรจากการด าเนินงาน 86,300 165,906 - 7,525 6,624 266,355 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 154,124 - - - 154,124 
   ดอกเบีย้รบั 56,104 2,120 34,857 747 (92,285) 1,543 
   เงนิปันผล 38 22,374 42,924 - (65,298) 38 
   อื่นๆ 2,771 6,194 13,962 6 1,974 24,907 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  - - - - 234,091 234,091 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (20,004) (94,032) (253) (54) (6,340) (120,683) 
ค่าใชจ้่าย - สุทธ ิ (39,399) (26,582) (68,325) (3,583) 6,525 (131,364) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (47,644) (54,199) (163,495) (5,050) 92,335 (178,053) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ (7,531) 7 75 (181) - (7,630) 
ก าไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 30,635 175,912 (140,255) (590) 177,626 243,328 

ก าไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม  (58,492) 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  184,836 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส่วนทีปั่นสว่นได ้ 263,217 3,885,044 32,119 141 151,653 

 
4,332,174 

สนิทรพัยอ์ืน่      4,583,678 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561    8,915,852 
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24. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

24.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้.- (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ปรบัปรุงใหม)่ 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 
 

ส่วนงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั รวม 

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

ก าไรจากการด าเนินงาน 101,562 168,118 - 3,105 6,813 279,598 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 169,037 - - - 169,037 
   ดอกเบีย้รบั 21,187 2,858 55,171 88 (74,534) 4,770 
   เงนิปันผลรบั - - 121,259 - (121,259) - 
   อื่นๆ 14,848 2,551 31,595 22 (27,539) 21,477 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - 118,249 - - 118,249 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (19,066) (93,845) (240) (118) (6,340) (119,609) 
ค่าใชจ้่าย - สุทธ ิ (36,916) (32,015) (69,151) (1,568) 22,506 (117,144) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (31,697) (66,778) (132,516) - 75,098 (155,893) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ (9,999) - 133 (242) - (10,108) 
ก าไรของส่วนงาน 39,919 149,926 124,500 1,287 (125,255) 190,377 

ก าไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (17,323) 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 173,054 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส่วนทีปั่นสว่นได ้ 280,957 3,042,457 32,380 220 160,130 3,516,144 
สนิทรพัยอ์ืน่      4,420,341 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560    7,936,485 

 
24.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่
30 กนัยายน 2561 และ 2560 มดีงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม 
 ปี 2561 ปี 2560 
ประเทศไทย 158,442,720.17 178,011,570.58 
ประเทศญีปุ่่ น 36,683,804.80 35,916,635.49 
รวม 195,126,524.97 213,928,206.07 
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24. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

24.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์(ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม 
 ปี 2561 ปี 2560 
ประเทศไทย 606,745,872.42 629,955,449.48 
ประเทศญีปุ่่ น 103,324,735.47 99,082,619.12 
รวม 710,070,607.89 729,038,068.60 

 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนตามสว่นงานภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
มดีงันี้.- 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 

      
30 ก.ย. 61 

31 ธ.ค. 60 
(ปรบัปรุงใหม่) 

ประเทศไทย   5,489,325,873.03 5,307,675,114.69 
ประเทศญีปุ่่ น   2,759,329,188.08 2,234,037,638.33 
รวม   8,248,655,061.11 7,541,712,753.02 

 
ส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายการกบั
ลกูคา้ภายนอกจ านวน 3 ราย ทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม ดงันี้.- 

   หน่วย : ลา้นบาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 0.87 0.32 0.87 0.32 
สว่นงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 112.85 85.64 - - 
รายไดร้วม 113.72 85.96 0.87 0.32 

 
   หน่วย : ลา้นบาท 
   ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 112.38 113.62 112.38 113.62 
สว่นงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 345.86 325.73 - - 
รายไดร้วม 458.24 439.35 112.38 113.62 
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25. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้  

25.1 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มสามแห่งในประเทศญีปุ่่ นมภีาระผกูพนัที่
จะตอ้งจ่ายลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคต ดงันี้.- 

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

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น (หน่วย : ลา้นเยน) 1,880.87 5,913.88 

 
25.2 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มสองแห่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายลงทุน

ระบบการตดิตัง้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคตเป็นจ านวน 16.88 ลา้นบาท และ 4.60 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

25.3 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งมีภาระผูกพนัที่จะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้บับรษิทัแห่งหนึ่งตามสญัญาสนับสนุนโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิเป็นจ านวน 
75.90 ลา้นบาท และ 79.20 ลา้นบาท ตามล าดบั 

25.4 บรษิทัย่อยทางออ้มสีแ่หง่ในประเทศไทยไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยมกี าลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต ์สญัญาสามฉบบัมรีะยะเวลา 5 ปี และต่อสญัญาโดย
อตัโนมตัคิรัง้ละ 5 ปี จนกว่าจะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาและอกีหนึ่งฉบบัมรีะยะเวลา 25 ปี 

25.5 บรษิัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จ านวน 8 แห่ง โดยมกี าลงัการผลติรวม 1,509.20 
กโิลวตัต ์สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 25 ปี 

25.6 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่ นไดท้ าสญัญาว่าจา้งงานการบรหิารจดัการส าหรบัธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ โดยมีก าลังการผลิตรวม 12,009.80 กิโลวตัต์ สญัญาก าหนดให้บริษัทย่อยทางอ้อมจะต้องจ่ายช าระ
ค่าตอบแทนปีละ 10 ลา้นเยน เป็นระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และต่อสญัญาโดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 1 ปี จนกว่าจะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา 

25.7 บรษิทัย่อยทางออ้ม ไดท้ าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารต่างๆ หลายฉบบั โดยมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบรกิารในอนาคต ดงันี้ 

     งบการเงนิรวม 
      30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 
สญัญาบรกิารรกัษาความปลอดภยั (หน่วย : บาท) - 172,500.00 
สญัญาเช่า (หน่วย : บาท) 2,647,700.00 3,304,700.00 
สญัญาประกนัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (หน่วย : ดอลลารส์หรฐั) 144,000.00 - 

 
25.8 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางออ้ม มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้

ตามหนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารหลายแห่งในงบการเงนิรวมจ านวนเงนิ 180.09 ลา้นบาท และ 169.04 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวนเงนิ 81.42 ลา้นบาท เท่ากนั 

25.9 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหว่างกนั ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 6.3 
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26. คดีฟ้องรอ้ง 

บริษทัฯ : 

เมื่อวนัที ่ 9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัค าฟ้องต่อศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 
ร่วมกบับคุคลอื่น 7 ราย บรษิทัฯ ตกเป็นจ าเลยร่วมที ่1 ในฐานความผดิละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดย
โจทกอ์า้งว่าพนกังานของโจทกน์ าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกค่าเสยีหาย รวม
เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 753.97 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง 

 บริษทัยอ่ยทางอ้อม : 

เมื่อวนัที ่ 9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญีปุ่่ น 3 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha  
(Jpn Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”) และ Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 
(“GK3”)] ไดร้บัค าฟ้องรอ้งต่อศาลแห่งเมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น ร่วมกบับุคคลอื่น 2 ราย โดยบรษิทัฯ ตกเป็นจ าเลยร่วม 
ในความผดิฐานละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งว่าพนกังานของโจทก์น าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทาง
การคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกค่าเสยีหาย รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 974.72 ลา้นเยน  

บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาเพื่อระงบัขอ้พพิาททางคด ีทัง้คดใีนประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ นทัง้หมด โดยสามารถเจรจาตกลง
กนัได ้ฝ่ายบรษิทัโจทกแ์ละบรษิทัในประเทศญีปุ่่ น ไมป่ระสงคจ์ะด าเนินคดกีบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในประเทศญีปุ่่ นอกี
ต่อไป และไดม้กีารยื่นค ารอ้งขอถอนฟ้องคดต่ีอศาลในวนัที ่ 15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 ตามล าดบั
เสรจ็สิน้แลว้ ทัง้นี้โจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืสนบัสนุนในการประกอบการซึง่กนัและกนั จงึไดม้กีารตกลง
ท าสญัญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหว่าง บรษิทัย่อยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2559 เป็นค่าพฒันา
โครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดก าลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต)์ จ านวนเงนิ 270 ลา้นเยน 
โดยมกีารจา่ยช าระครบทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2559  

นอกจากขอ้ตกลงเพื่อระงบัขอ้พพิาททางคดดีงักล่าวขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯ ยงัมภีาระผกูพนัตอ้งจดัหาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยอ์ื่นๆ ทีม่กี าลงัการผลติไมต่ ่ากว่า 12 เมกะวตัต ์ มาขายใหก้บัโจทกห์รอืบรษิทัย่อยของโจทกภ์ายในวนัที ่15 
ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถด าเนินการได ้บรษิทัฯ ตอ้งจ่ายค่าเสยีหายใหแ้กโ่จทกเ์ป็นเงนิ 690 ลา้นเยนหรอืประมาณ 
197.26 ลา้นบาท ในระหวา่งการเจรจาประนปีระนอมยอมความ บรษิทัฯ ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ นให้
ชดใชค้า่เสยีหายแก่กลุ่มบรษิทัจากขอ้พพิาทคดดีงักล่าว รวมทัง้จดัหาโรงไฟฟ้าอื่นมาขายใหแ้กโ่จทกต์ามทีโ่จทกเ์สนอ 
โดยผูข้ายยนิยอมทีจ่ะจดัหาโรงไฟฟ้าอื่นมาขายใหก้บัโจทกต์ามทีโ่จทกเ์สนอ และยนิยอมทีจ่ะรบัผดิในความเสยีหาย
ทัง้ปวงทีอ่าจมขีึน้ 

เมื่อวนัที ่ 20 สงิหาคม 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญีปุ่่ น 2 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha      
(Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง [MOU] ร่วมกบับรษิทั
ผูข้ายโครงการ [Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”)] ใหบ้รษิทั GE ชดใชค้่าเสยีหายแก่กลุ่มบรษิทัฯ จากขอ้
พพิาททางคดดีงักล่าว จ านวน 270 ลา้นเยน ในระหว่างปี 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มไดร้บัช าระเป็นจ านวนเงนิรวม 200.74 
ลา้นเยน และภายหลงัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดร้บัช าระสว่นทีเ่หลอืครบทัง้จ านวนแลว้เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2561 
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26. คดีฟ้องรอ้ง (ต่อ) 

ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่5 มกราคม 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญีปุ่่ น 2 แห่งขา้งตน้ ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) 
เพิม่เตมิร่วมกบับรษิทัผูข้ายโครงการ (GE) โดยให ้ GE ด าเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ื่นๆ ทีม่ี
ก าลงัการผลติไม่ต ่ากว่า 12 เมกะวตัต ์มาขายคนืใหโ้จทก ์หรอืบรษิทัย่อยของโจทกภ์ายในวนัที ่15 ธนัวาคม 2560 หาก
ไม่สามารถด าเนินการไดต้อ้งจ่ายค่าความเสยีหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นจ านวนเงนิ 690 ลา้นเยนหรอืประมาณ 197.26 ลา้นบาท 
เมื่อครบก าหนดเวลา GE ไม่สามารถด าเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าอื่นมาขายใหโ้จทกต์ามทีโ่จทกเ์สนอ จงึตอ้งจ่ายค่า
ความเสยีหายใหโ้จทก ์อย่างไรกต็ามเมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระค่าความเสยีหายใหก้บัโจทก ์และ
ไดม้กีารเรยีกค่าเสยีหายจาก GE ภายหลงัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ ไดร้บัช าระค่าเสยีหายจาก GE ครบทัง้
จ านวนแลว้ (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 8) 
 

27. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

โครงการ Kurihara ก าลงัการผลติ 23 เมกะวตัต ์

 เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2556 บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แหง่ในประเทศญีปุ่่ น [Alternative Energies Kabushiki Kaisha 
(Jpn Co.) (“AEKK”) และ Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”)] ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้ผูพ้ฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์บับรษิทัแห่งหนึ่งในประเทศญีปุ่่ น จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลติ 13 เมกะ
วตัต ์ และ 10 เมกะวตัต ์ ตามล าดบั โดยเงื่อนไขในสญัญาทีส่ าคญัคอื AEKK จะตอ้งลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ AE 
Power Godo Kaisha (“GK2”) จากผูถ้อืหุน้เดมิซึง่การพฒันาโครงการขา้งตน้ไดด้ าเนินการในนามของ GK1 และ 
GK2 

เมื่อวนัที ่9 มกราคม 2557 บรษิทัย่อยทางออ้ม [บรษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่ จ ากดั (“EPCO-E”)] ไดล้งนามในสญัญา
ร่วมลงทุน (Tokumei Kumiai Agreement “TK Agreement”) กบั GK1 เพื่อพฒันาโครงการ Kurihara Phase 2 
(ขนาดก าลงัการผลติ 10 เมกะวตัต)์ และวนัที ่15 พฤษภาคม 2557 EPCO-E ไดล้งนามใน TK Agreement กบั GK2 
เพื่อพฒันาโครงการ Kurihara Phase 1 (ขนาดก าลงัการผลติ 13 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ญัญาร่วมทุนทัง้ 2 ฉบบันี้ EPCO-E 
จะตอ้งจ่ายเงนิลงทุนเพื่อก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ และ EPCO-E จะไดร้บัผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายุโครงการ  

ปัจจุบนัโครงการ Kurihara Phase 2 อยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสรา้ง ส าหรบัโครงการ Kurihara Phase 1 ได้
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั Kansai Electric Power Co., Inc. เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
เมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 
28. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 2.39 : 1 และ 
2.44 : 1  ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 1.12 : 1 และ  1.10 : 1 ตามล าดบั 
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29. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯ : 

29.1  ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวันที่  11 กันยายน 2561 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น            
ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2561 มมีตทิีส่ าคญัเกีย่วกบัทุนเรอืนหุน้ ดงันี้ 

29.1.1 อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 104,503,846 หุน้ โดยจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right offering : RO) ในอตัราสว่น 8 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.3 บาท 

29.1.2 อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (EPCO-W3) จ านวนไม่เกิน 
104,503,846 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้ และช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ 
ตามที่กล่าวในข้อ 29.1.1 ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทัง้นี้ 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคา หุน้ละ 5 บาท อายุของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ไม่เกนิ 2 ปี นบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

29.1.3 อนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 209,007,692 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
209,007,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้ือหุน้เดมิ ตามทีก่ล่าว
ในขอ้ 29.1.1  และรองรบัการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (EPCO-W3) ตามทีก่ล่าว
ในขอ้ 29.1.2 

29.1.4 อนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยเพิม่
ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 836,030,770 บาท เป็น 1,045,038,462 บาท 

29.2  ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2561 เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2561 มีมติที่ส าคญัเกี่ยวกบัเงินลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม ดงันี้ 

29.2.1 อนุมตัิให้บรษิัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“SPM”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ    
เขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ของ Phu Khan Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) จ านวน 15,280 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 89.88 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ของบรษิทัดงักล่าว โดยซือ้ขายในราคาทุนหุน้ละ 100,000 ดงเวยีดนาม (VND) 
ซึง่ SPM ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ทัง้จ านวน เป็นเงนิ 2.17 ลา้นบาท และไดร้บัโอนหุน้เรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่8 ตุลาคม 2561 

29.2.2 อนุมตัใิห ้PKS เขา้ลงนามในสญัญา Construction Service Agreement เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า มลูค่า
ตามสญัญา 306,407,200,000 ดงเวยีดนาม (VND) หรอืประมาณ 391.02 ลา้นบาท (อา้งองิอตัราแลกเปลีย่นจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วนัที ่ 18 กนัยายน 2561) ปัจจุบนั PKS ไดจ้่ายช าระค่าบรกิารบางสว่นเป็นเงนิ 1.4 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั และไดร้บัสทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเรยีบรอ้ยแลว้  

29.2.3 อนุมตักิารเขา้ท าสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาสนิเชื่อและเอกสารหลกัประกนัของบรษิทั เจเคอาร ์ พลงังาน จ ากดั (“JKR”) 
และบรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั (“RPV”) กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง โดยไดร้บัวงเงนิเพิม่เตมิบรษิทัละ 80 ลา้นบาท 
รวมเป็นจ านวนเงนิ 160 ลา้นบาท โดย JKR และ RPV ไดม้กีารลงนามในสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาสนิเชื่อเมื่อวนัที ่
29 ตุลาคม 2561 และไดเ้บกิสนิเชื่อทัง้หมดจ านวนเงนิ 160 ลา้นบาทแลว้ เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2561 

29.3 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีมติที่ส าคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม ดงันี้ 

29.3.1 อนุมตัใิห ้ SPM เขา้ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงลงทุนร่วมกนักบั บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ ซสิเตม็ส ์ โซลชูัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (“CSS”) โดยลงทุนในหุน้สามญัปัจจุบนัและหุน้เพิม่ทุนในอนาคตของ PKS ภายใตส้ดัส่วนการถอืหุน้รวมรอ้ยละ 
90 ของทุนจดทะเบยีน โดย SPM ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 65 และ CSS ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 

29.3.2 อนุมตัใิห ้PKS เขา้ท าสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า (EPC Contracts) มลูค่าสญัญา 69.60 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 
2,315.59 ลา้นบาท (อา้งองิอตัราแลกเปลีย่นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2561) 
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30. กำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ไดม้กีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืน สิน้สุด
วนัที ่ 30 กนัยายน 2560 ใหม ่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชใีนงวดปัจจุบนั ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อ
ก าไรสทุธหิรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่ มดีงัต่อไปนี้ 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

  
การจดัประเภท
รายการใหม ่ เพิม่ขึน้(ลดลง) 

ตามทีเ่คยรายงานไว ้
(ปรบัปรุงใหม่) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ค่าใชจ้่ายบรหิาร 48,295,325.83 622,027.17 47,673,298.66 
ตน้ทุนทางการเงนิ 58,641,185.13 (622,027.17) 59,263,212.30 

 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

  
การจดัประเภท
รายการใหม ่ เพิม่ขึน้(ลดลง) 

ตามทีเ่คยรายงานไว ้
(ปรบัปรุงใหม่) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ค่าใชจ้่ายบรหิาร 110,004,015.37 (1,392,137.25) 111,396,152.62 
ตน้ทุนทางการเงนิ 155,893,133.66 1,392,137.25 154,500,996.41 

 
31. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 


