
 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 

รำยงำนผูส้อบบญัชแีละงบกำรเงนิ 

ส ำหรบัสิน้ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถ้อืหุน้  บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเหน็              

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อยและเฉพำะกจิกำรของ
บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2559 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร งบแสดง
กำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพำะกจิกำร และงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม รวมถงึหมำยเหตุสรุป
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิขำ้งตน้นี้แสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 
และของเฉพำะกจิกำรของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนรวม
และเฉพำะกจิกำร และกระแสเงนิสดรวมและเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ี ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นสว่นของควำมรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้  ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำก
กลุ่มบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีี่ก ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัช ี ในพระบรมรำชปูถมัภ ์ ในสว่น
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณ
อื่นๆ ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำงๆ ทีม่นียัส ำคญัทีส่ดุตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปจัจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเหน็
แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ  ซึ่งได้รวมควำมรบัผดิชอบที่เกี่ยวกบัเรื่องเหล่ำนี้ด้วย   
กำรปฏบิตัิงำนของขำ้พเจำ้ได้รวมถึงวธิกีำรตรวจสอบทีอ่อกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   ผลของวิธกีำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้  ซึง่ไดร้วมวธิกีำรตรวจสอบส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้ดว้ยไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิ
รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม 
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เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 

ขำ้พเจำ้ไดก้ ำหนดเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ พรอ้มทัง้วธิกีำรตรวจสอบส ำหรบัแต่ละเรื่องดงัต่อไปนี้ 

การรบัรูร้ายการจากธุรกจิไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

กลุ่มบรษิทั ด ำเนินธุรกจิในโครงกำรไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยท์ัง้ในประเทศและต่ำงประเทศหลำกหลำยรปูแบบ ซึง่มกีำร
ท ำสญัญำและขอ้ตกลงทีแ่ตกต่ำงกนัตำมลกัษณะและเงื่อนไขกำรด ำเนินกำร ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทัจงึตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอย่ำง
มำกในกำรพจิำรณำกำรรบัรูร้ำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำจำกกำรด ำเนินธุรกจิใหถู้กตอ้งตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  

วธิกีำรตรวจสอบทีส่ ำคญัของขำ้พเจำ้ คอื 

 สอบถำมผูบ้รหิำรถงึรปูแบบกำรด ำเนินธุรกจิโครงกำรไฟฟ้ำพลงังำนต่ำงๆ ของกลุ่มบรษิทัเพือ่ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะ
ของรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 อ่ำนสญัญำต่ำงๆ เพื่อท ำควำมเขำ้ใจเนื้อหำของสญัญำทีก่ลุ่มบรษิทัท ำกบัแต่ละหน่วยงำน  
 ประเมนิควำมเหมำะสมและถูกตอ้งของกำรรบัรูร้ำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งในสญัญำ 
 สุ่มทดสอบรำยกำรที่เกี่ยวข้องในสญัญำของโครงกำรที่เกิดขึน้ระหว่ำงปีเพื่อตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำร

บนัทกึรำยกำร 
 สอบทำนกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การซื้อธุรกจิ 

กลุ่มบรษิทั ไดเ้ขำ้ซือ้ธุรกจิในกลุ่มพลงังำนทดแทนอย่ำงต่อเนื่องทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่กำรบนัทกึบญัชตีำมวธิซีือ้
ส ำหรบักำรรวมธุรกิจมคีวำมซบัซ้อนในเรื่องของสญัญำต่ำงๆ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและนโยบำยบญัชีที่แตกต่ำงกนัซึ่ง  
ผูบ้รหิำรตอ้งท ำควำมเขำ้ใจในเรื่องดงักล่ำวและต้องใชดุ้ลยพนิิจเขำ้มำเกีย่วขอ้ง ซึง่ก ำหนดใหก้ลุ่มบรษิทัต้องท ำกำรประเมนิ
มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ได้มำและหนี้สนิที่รบัมำรวมถึงสิง่ตอบแทนในกำรซื้อ อนัเนื่องมำจำกควำมมสีำระส ำคญัของ
รำยกำรและเกี่ยวข้องกบักำรใช้ดุลยพนิิจที่ส ำคญัและมคีวำมซบัซ้อนในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ได้มำและ
หนี้สนิทีร่บัมำ ขำ้พเจำ้จงึพจิำรณำว่ำกำรบญัชสี ำหรบักำรรวมธุรกจิเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

วธิกีำรตรวจสอบทีส่ ำคญัของขำ้พเจำ้ คอื  

 สอบถำมฝำ่ยบรหิำรถงึลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้ขำยหุน้  
 อ่ำนสญัญำซือ้ขำยธุรกจิและรำยงำนกำรวเิครำะหก์ำรรวมธุรกจิซึง่จดัท ำโดยกลุ่มบรษิทัเพื่อท ำควำมเขำ้ใจถงึขอ้ก ำหนด

และเงื่อนไขทีส่ ำคญั 
 ประเมนิควำมเหมำะสมในกำรระบุสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำทัง้หมดรวมถงึสิง่ตอบแทนในกำรซือ้ซึง่จดัท ำโดย

กลุ่มบรษิทั 
 ประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้สมมตฐิำนและวธิกีำรวดัมลูค่ำทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมลูค่ำ โดยมขีอ้มลูจำกรำยงำนของทีป่รกึษำ

ทำงกำรเงนิอสิระซึง่แสดงควำมเหมำะสมของมลูค่ำหุน้ 
 สอบทำนกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบรษิทั แต่ไม่รวมถงึ
งบกำรเงนิและรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ซึง่คำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัที่
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้ 

ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรดงักล่ำว ไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้
ควำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ควำมรบัผิดชอบของขำ้พเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร คือ กำรอ่ำนและ
พจิำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรหรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำก
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรอืไม่ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  

เมื่อขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบรษิทัตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้แลว้ หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะสือ่สำรเรื่องดงักล่ำวใหผู้ม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลทรำบเพื่อใหม้กีำรด ำเนินกำรแกไ้ข
ขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมำะสมต่อไป 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมทีค่วร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิ
จำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ผูบ้รหิำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มบรษิทัใน
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บรหิำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลกิบรษิัทหรอืหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเนื่องอกีต่อไปได ้

ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลมหีน้ำทีใ่นกำรสอดส่องดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทั 

 

 

 

 

 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) -4- 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่   ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด  และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย     ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอื
ควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกนัว่ำ    กำรปฏบิตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถ
ตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป    ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอื
ขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรำยกำรหรือ  
ทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสนิใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใช ้
งบกำรเงนิเหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 

 ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร  ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้  และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของ
ขำ้พเจำ้   ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสีย่งที่
เกดิจำกขอ้ผดิพลำดเนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกีย่วกบักำรสมรูร้่วมคดิ  กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน  กำรตัง้ใจละเวน้
กำรกำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคมุภำยในของกลุ่มบรษิทั 

 ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีผู่บ้รหิำรใช ้ และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชแีละกำร
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 

 สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้รหิำรและจำกหลกัฐำนกำร
สอบบญัชทีีไ่ดร้บั  สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้
สงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้ำขำ้พเจ้ำได้ขอ้สรุปว่ำมคีวำม    
ไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั  ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใน 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะ
เปลีย่นแปลงไป  ขอ้สรุปของขำ้พเจ้ำขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีอง
ขำ้พเจำ้  อย่ำงไรกต็ำม  เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

 ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยว่ำ
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรปูแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง
ตำมทีค่วร 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) -5- 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

 ได้รบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เหมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทำงกำรเงินของกจิกำรภำยในกลุ่มบรษิัทหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ข้ำพเจ้ำ
รบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดแูล และกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่
เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส้ือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขต และช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ดว้ำงแผนไว ้ประเดน็
ทีม่นียัส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยในซึง่ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัควำม
เป็นอสิระและไดส้ือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลเกีย่วกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมด       ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมี
เหตุผลทีบุ่คคลภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 

จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัผู้มหีน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแล  ขำ้พเจ้ำได้พจิำรณำเรื่องต่ำงๆ  ที่มนีัยส ำคญัมำกที่สุดในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปจัจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ  ขำ้พเจำ้ได้อธบิำย
เรื่องเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกดิขึน้  ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำ ไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะ
จำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงำนสอบบญัชแีละกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันี้ คอื นำงสำววนัเพญ็  อุ่นเรอืน 

 
 
 
 
 
( นำงสำววนัเพญ็   อุ่นเรอืน ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 7750 
 
 
บรษิทั ส ำนกังำนปีตเิสว ีจ ำกดั 
8/4 ชัน้ 1, 3   ซอยวภิำวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร  กรงุเทพมหำนคร 
 
วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2560 



หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 440,247,045.75       38,934,342.50        9,299,972.65          6,883,442.49          
เงนิลงทุนชัว่คราว 7 1,991,122,943.55    60,924,047.09        584,785,800.57       8,891,120.70          
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 5 และ 8 366,761,419.24       228,145,886.00       175,191,802.34       165,770,510.13       
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 5 -                       -                       -                       230,218,391.12       
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5 37,000,000.00        -                       -                       -                       
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - ส่วนทีจ่ะครบก าหนดในหนึ่งปี 9 2,317,449.28          2,140,621.71          2,300,063.72          2,098,572.45          
สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 10 60,505,528.38        64,145,018.87        59,898,314.40        64,145,018.87        
เงนิปนัผลคา้งรบั 5 -                       -                       -                       75,872,942.81        
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 386,909,818.44       5,205,033.94          494,558.36            556,818.43            
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,284,864,204.64    399,494,950.11       831,970,512.04       554,436,817.00       

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากตดิภาระค ้าประกนั 25,381,000.00        -                       -                       -                       

เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ 371,600.00            326,520.00            371,600.00            326,520.00            
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 -                       -                       1,049,960,920.00    869,960,920.00       
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 12 451,274,954.20       -                       -                       -                       
ค่าความนิยม 11 261,894,002.45       -                       -                       -                       

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 9 2,636,266.67          2,582,395.58          2,636,266.67          2,582,395.58          
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 13 2,668,833,193.81    1,674,475,463.52    263,768,675.95       253,246,705.62       
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 14 477,522,760.69       469,464,264.80       -                       -                       
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 15 4,837,027.14          7,916,372.02          4,607,303.69          7,618,764.22          
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 28,087,128.69        24,277,900.36        11,351,154.21        8,355,644.79          
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,920,837,933.65    2,179,042,916.28    1,332,695,920.52    1,142,090,950.21    

รวมสินทรพัย์ 7,205,702,138.29    2,578,537,866.39    2,164,666,432.56    1,696,527,767.21    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 1 จาก 72

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

สินทรพัย์
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 



หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16 119,496,017.43       82,130,089.99        54,501,293.43        82,130,089.99        
ตัว๋แลกเงนิ 17 490,000,000.00       -                       490,000,000.00       -                       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 5 และ 18 148,550,562.35       39,915,535.28        23,927,547.38        26,470,477.54        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 5 -                       -                       -                       -                       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,865,112.65        -                       -                       -                       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอืน่ 14,906,784.41        -                       -                       -                       

ส่วนของหนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 19 836,916,419.70       175,138,955.58       34,377,348.00        35,578,580.58        
ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 91,544.00              -                       -                       -                       
เงนิปนัผลคา้งจ่าย 2,219,772.22          1,990,503.40          2,170,866.92          1,973,911.66          
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 19,191,486.23        11,341,859.77        9,922,752.95          8,862,197.70          
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,646,237,698.99    310,516,944.02       614,899,808.68       155,015,257.47       

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 632,495,893.22       814,161,620.00       2,250,000.00          36,450,000.00        

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ -                       33,424.92              -                       -                       

หุน้กู้ 21 2,418,700,000.00    -                       -                       -                       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 25,302,683.00        26,631,245.18        23,242,134.00        25,143,207.16        
ค่าเผือ่หนี้สนิจากภาระค ้าประกนั 23 46,213,539.72        46,213,539.72        46,213,539.72        46,213,539.72        
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 3,122,712,115.94    887,039,829.82       71,705,673.72        107,806,746.88       

รวมหน้ีสิน 4,768,949,814.93    1,197,556,773.84    686,605,482.40       262,822,004.35       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 861,283,589 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 24 861,283,589.00       736,140,807.00       861,283,589.00       736,140,807.00       
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 765,585,412 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 765,585,412.00       736,140,807.00       765,585,412.00       736,140,807.00       
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 25 370,999,870.41       370,999,870.41       370,999,870.41       370,999,870.41       
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 26 76,558,541.00        73,614,080.00        76,558,541.00        73,614,080.00        

ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร 242,817,783.83       243,926,043.79       264,917,126.75       252,951,005.45       
องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 440,257,329.98       (42,275,300.92)       -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,896,218,937.22    1,382,405,500.28    1,478,060,950.16    1,433,705,762.86    

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 540,533,386.14       (1,424,407.73)         -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,436,752,323.36    1,380,981,092.55    1,478,060,950.16    1,433,705,762.86    

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,205,702,138.29    2,578,537,866.39    2,164,666,432.56    1,696,527,767.21    

4,651,708.35          0.00                      -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 2 จาก 72

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5 626,175,307.64     622,796,860.33     512,172,607.91     506,217,175.84     

รายไดอ้ืน่

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 229,035,048.00     236,552,216.00     -                     -                     

ดอกเบีย้รบั 5 1,251,644.81         -                     2,294,307.41        -                     

รายไดเ้งนิปนัผล -                     -                     62,999,997.20      187,199,989.60     

อืน่ๆ 5 24,691,963.06       30,636,247.58      16,005,785.13      19,912,786.01      
รวมรำยได้ 881,153,963.51     889,985,323.91     593,472,697.65     713,329,951.45     

ค่ำใช้จำ่ย

ตน้ทุนขายและบรกิาร 468,807,547.63     477,057,916.87     384,768,608.62     397,008,622.96     
คา่ใชจ่้ายในการขาย 10,242,852.62       10,495,899.39      10,212,702.62      10,495,899.39      
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 137,359,255.83     92,364,435.70      31,829,509.18      42,061,604.15      
รวมค่ำใช้จำ่ย 616,409,656.08     579,918,251.96     426,810,820.42     449,566,126.50     

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ 264,744,307.43     310,067,071.95     166,661,877.23     263,763,824.95     
สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (2,035,329.72)        -                     -                     -                     
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 262,708,977.71     310,067,071.95     166,661,877.23     263,763,824.95     

ตน้ทุนทางการเงนิ 5 (110,397,084.10)    (50,551,276.71)     (18,462,305.19)     (6,911,855.13)       
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 152,311,893.61     259,515,795.24     148,199,572.04     256,851,969.82     

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 15.3 (16,577,199.26)      (12,198,535.14)     (16,418,790.23)     (12,284,307.74)     
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 135,734,694.35     247,317,260.10     131,780,781.81     244,567,662.08     

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ 32,532,630.90       (13,299,115.61)     -                     -                     

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั 15.3

ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษเีงนิได้ 3,232,023.35         -                     3,267,897.73        -                     
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - สทุธิจำกภำษี 35,764,654.25       (13,299,115.61)     3,267,897.73        -                     

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 171,499,348.60     234,018,144.49     135,048,679.54     244,567,662.08     

กำรแบ่งก ำไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 118,742,274.93     247,176,229.47     131,780,781.81     244,567,662.08     
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 16,992,419.42       141,030.63          -                     -                     
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 135,734,694.35     247,317,260.10     131,780,781.81     244,567,662.08     

กำรแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 154,506,929.18     233,877,113.86     135,048,679.54     244,567,662.08     
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 16,992,419.42       141,030.63          -                     -                     
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 171,499,348.60     234,018,144.49     135,048,679.54     244,567,662.08     

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 30 0.16 0.32 0.17 0.32 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้ หน้า 3 จาก 72

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

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 2558 736,140,807.00    364,982,731.51    6,017,138.90        73,614,080.00     232,314,872.56      (1,964,613.79)       (27,011,571.52)       -                        (28,976,185.31)       1,384,093,444.66    (1,531,888.06)       1,382,561,556.60   
รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้
เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรส่วนทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

เงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 27.1 -                     -                     -                     -                     (235,565,058.24)     -                      -                        -                        -                       (235,565,058.24)     -                      (235,565,058.24)     
การเปลีย่นแปลงในส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย :

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อยลดลง
    จากเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย -                     -                     -                     -                     -                       -                      -                        -                        -                       -                       (33,550.30)            (33,550.30)             
รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ -                     -                     -                     -                     (235,565,058.24)     -                      -                        -                        -                       (235,565,058.24)     (33,550.30)            (235,598,608.54)     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ส าหรบัปี
ก าไร -                     -                     -                     -                     247,176,229.47      -                      -                        -                        -                       247,176,229.47      141,030.63           247,317,260.10      
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น -                     -                     -                     -                     -                       (13,299,115.61)      -                        -                        (13,299,115.61)       (13,299,115.61)       -                      (13,299,115.61)       
รวมก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                     -                     -                     -                     247,176,229.47      (13,299,115.61)      -                        -                        (13,299,115.61)       233,877,113.86      141,030.63           234,018,144.49      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 736,140,807.00    364,982,731.51    6,017,138.90        73,614,080.00     243,926,043.79      (15,263,729.40)      (27,011,571.52)       -                        (42,275,300.92)       1,382,405,500.28    (1,424,407.73)       1,380,981,092.55   
รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้
เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรส่วนทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

การออกหุน้ทุนของบรษิทัย่อย -                     -                     -                     -                     -                       -                      -                        -                        -                       -                       300,500,010.00     300,500,010.00      
เงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 24.1 และ 27.2 29,444,605.00      -                     -                     -                     (120,138,097.24)     -                      -                        450,000,000.00       450,000,000.00      359,306,507.76      -                      359,306,507.76      
รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ 29,444,605.00      -                     -                     -                     (120,138,097.24)     -                      -                        450,000,000.00       450,000,000.00      359,306,507.76      300,500,010.00     659,806,517.76      

การเปลีย่นแปลงในส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย :

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อยลดลง
    จากการลงทุนของบรษิทัย่อย -                     -                     -                     -                     -                       -                      -                        -                        -                       -                       245,497,680.81     245,497,680.81      
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อยลดลง

จากเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย -                     -                     -                     -                     -                       -                      -                        -                        -                       -                       (21,032,316.36)      (21,032,316.36)       
รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ 29,444,605.00      -                     -                     -                     (120,138,097.24)     -                      -                        450,000,000.00       450,000,000.00      359,306,507.76      524,965,374.45     884,271,882.21      

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ส าหรบัปี
ก าไร -                     -                     -                     -                     118,742,274.93      -                      -                        -                        -                       118,742,274.93      16,992,419.42       135,734,694.35      
ก าไรเบด็เสรจ็อื่น -                     -                     -                     -                     3,232,023.35         32,532,630.90       -                        -                        32,532,630.90        35,764,654.25        -                      35,764,654.25        
รวมก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                     -                     -                     -                     121,974,298.28      32,532,630.90       -                        -                        32,532,630.90        154,506,929.18      16,992,419.42       171,499,348.60      

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                     -                     -                     2,944,461.00        (2,944,461.00) -                      -                        -                        -                       -                       -                      -                       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 765,585,412.00    364,982,731.51    6,017,138.90        76,558,541.00     242,817,783.83      17,268,901.50       (27,011,571.52)       450,000,000.00       440,257,329.98      1,896,218,937.22    540,533,386.14     2,436,752,323.36   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 4 จาก 72

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

                                                        ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่



ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิ สว่นเกนิ จดัสรรแลว้
ทีอ่อกและ มลูคา่ มลูคา่ ส ารอง รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 736,140,807.00        364,982,731.51      6,017,138.90         73,614,080.00        243,948,401.61        1,424,703,159.02      
รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :
เงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 27.1 -                        -                      -                      -                      (235,565,058.24)       (235,565,058.24)       

รวมก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                        -                      -                      -                      244,567,662.08        244,567,662.08        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2558 736,140,807.00        364,982,731.51      6,017,138.90         73,614,080.00        252,951,005.45        1,433,705,762.86      
รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :
เงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 24.1 และ 27.2 29,444,605.00         -                      -                      -                      (120,138,097.24)       (90,693,492.24)         

ก าไร -                        -                      -                      -                      131,780,781.81        131,780,781.81        
ก าไรเบด็เสรจ็อืน่ -                        -                      -                      -                      3,267,897.73           3,267,897.73           
รวมก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                        -                      -                      -                      135,048,679.54        135,048,679.54        
จดัสรรเป็นส ารองตามกฏหมาย -                        -                      -                      2,944,461.00         (2,944,461.00)          -                        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 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      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 5 จาก 72

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 152,311,893.61        259,515,795.24        148,199,572.04        256,851,969.82        

รายการปรบัปรุงกระทบก าไรสทุธเิป็น

   เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคา 94,741,834.31          95,891,979.35         27,102,706.99          32,882,669.11         

หนี้สงสยัจะสญู (9,785,141.51)           -                        (9,785,141.51)          -                        

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 10,180,424.11          9,108,360.94           -                         -                        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) (2,668,112.14)           (2,488,183.80)          (2,668,112.14)          (2,488,183.80)          

ขาดทุน(ก าไร)จากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (2,867,736.38)           (2,231,019.45)          (1,034,027.90)          (2,231,019.45)          

ขาดทุน(ก าไร)จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนระยะยาวทีย่งัไม่เกดิขึน้ (45,080.00)               31,500.04               (45,080.00)               31,500.04               

ขาดทุน(ก าไร)จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนชัว่คราวทีย่งัไม่เกดิขึน้ (4,022,424.10)           -                        (3,110,492.35)          -                        

ขาดทุน(ก าไร)จากการขายสนิทรพัยถ์าวร (4,539,437.85)           (984,420.59)            (4,902,521.25)          (984,420.59)            

ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ่้าย 607,213.98              76,249.64               -                         -                        

ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (539,196.85)             316,153.90             (539,196.85)             316,153.90             

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                         -                        -                         (139,969.98)            

สว่นไดเ้สยีเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 2,035,329.72            -                        -                         -                        

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 3,026,809.17            6,998,476.50           3,690,800.00           6,569,614.48           

รายไดด้อกเบี้ย (1,233,841.97)           (1,563,295.07)          (2,294,307.41)          (6,173,817.76)          

รายไดเ้งนิปนัผล -                         -                        (63,015,997.20)         (187,199,989.60)       

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 110,397,084.10        50,551,276.71         18,462,305.19          6,911,855.13           

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 347,599,618.20        415,222,873.41        110,060,507.61        104,346,361.30        

สนิทรพัยด์ าเนินงาน ลดลง(เพิม่ขึน้) :-

   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (122,468,981.22)       (24,050,094.81)        344,927.24              (35,157,149.40)        

   สนิคา้คงเหลอื 3,639,490.49            8,503,294.62           4,246,704.47           8,503,294.62           

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ (81,697,986.37)         14,922,905.57         62,260.07                (154,858.62)            

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 110,538.60              (14,499,588.92)        (62,152.18)               -                        

หนี้สนิด าเนินงาน เพิม่ขึน้(ลดลง) :-

   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 95,966,059.52          8,946,930.32           (23,236,741.87)         428,566.19             

   หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 8,631,038.69            (380,005.12)            1,060,555.25           109,196.61             

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (946,000.00)             (1,417,520.00)          (1,329,653.00)          (1,417,520.00)          

เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 250,833,777.91        407,248,795.07        91,146,407.59          76,657,890.70         

จ่ายภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (17,326,077.31)         (17,786,623.56)        (17,157,661.37)         (17,538,734.91)        

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 233,507,700.60        389,462,171.51        73,988,746.22          59,119,155.79         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 6 จาก 72

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (509,423,000.00)       -                        (180,000,000.00)       (474,900,000.00)       

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย -                         -                        (291,475,000.00)       (233,217,500.00)       

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย -                         -                        521,693,391.12        473,398,906.59        

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (3,204,200.00)           (4,471,213.98)          (3,204,200.00)          (4,423,300.00)          

รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 2,973,501.34            3,877,128.35           2,948,837.64           3,871,263.63           

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 1,878,702,748.35      753,754,011.16        487,769,840.35        694,900,520.48        

เงนิจ่ายซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว (3,795,802,520.62)     (486,031,382.14)       (1,059,519,999.97)     (434,279,999.84)       

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 5,379,199.07            1,068,700.00           4,911,909.35           1,068,700.00           

เงนิจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร (1,073,605,286.62)     (76,955,099.84)        (14,273,141.04)         (1,171,694.50)          

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (18,238,920.00)         (179,065,067.86)       -                         -                        

เงนิสดจ่ายมดัจ าในการซือ้หุน้ (300,000,000.00)       -                        -                         -                        

เงนิจ่ายช าระเจา้หนี้เชา่ซือ้ (401,100.00)             (401,100.00)            -                         -                        

เงนิปนัผลรบั -                         -                        138,888,940.01        193,885,677.36        

ดอกเบี้ยรบั 1,115,509.69            1,228,097.19           2,313,229.47           2,198,371.34           

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (3,812,504,068.79)     13,004,072.88         (389,946,193.07)       221,330,945.06        

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23,578,267.91          6,312,427.44           (27,089,599.71)         6,312,427.44           

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 655,039,920.00        54,969,600.00         -                         -                        

เงนิสดรบัจาการออกตัว๋แลกเงนิ 490,000,000.00        -                        490,000,000.00        -                        

เงนิสดรบัจากการออกหุน้หู้ 2,418,700,000.00      -                        -                         -                        

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (174,737,855.58) (173,677,891.92) (35,578,580.58)         (46,550,399.42)        

เงนิปนัผลจ่าย (90,464,223.42) (235,212,714.74) (119,941,141.98)       (235,160,897.59)       

เงนิรบัจากการเพิม่ทุน -                         -                        29,444,605.00          -                        

สว่นเกนิทุนจากสว่นล ้ามลูค่าหุน้ของบรษิทัยอ่ย 450,000,000.00        -                        -                         -                        

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 279,467,693.66        -                        -                         -                        

จ่ายดอกเบี้ย (103,807,362.03)       (52,004,954.75)        (18,461,305.72)         (6,653,639.62)          

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน 3,947,776,440.54      (399,613,533.97)       318,373,977.01        (282,052,509.19)       

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 32,532,630.90          (13,299,115.61)        -                         -                        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 401,312,703.25        (10,446,405.19)        2,416,530.16           (1,602,408.34)          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 38,934,342.50          49,380,747.69         6,883,442.49           8,485,850.83           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 440,247,045.75        38,934,342.50         9,299,972.65           6,883,442.49           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 7 จาก 72

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

หน่วย : บาท

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย



บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. เงนิสดจ่ายในระหวา่งงวด

   ดอกเบี้ยจ่ายทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 2.88                       0.09                       -                         -                        

2. รายการทีม่ใิชเ่งนิสด

   ซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี้ 14.27                      -                        20.69                     -                        

3. จ านวนทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามาใช้

    เพือ่กจิกรรมด าเนินงานในอนาคต 181.68                    251.08                   181.68                    251.08                   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 8 จาก 72

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม



 

หน้า 9 จาก 72 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน จ ากดั เมื่อวนัที ่ 13 สงิหาคม 2536 
ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่ 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหานคร บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอืและนิตยสาร และลงทุนในธุรกจิ 
ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์

บรษิทัย่อยประกอบธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 

 
2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่าน
ทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัชี 
พ.ศ. 2547 รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์  
และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงนิ ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที่ 1 
(ปรบัปรุง 2558) เรื่อง "การน าเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
เรื่อง "ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2554" ลงวนัที ่28 กนัยายน 2554  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และมกีารปดัเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ยกเวน้ทีร่ะบุเป็นอย่างอื่น 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม 

บรษิทัย่อย หมายถงึ บรษิทัทีบ่รษิทัใหญ่ในกลุ่มบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงทัง้ทางตรงและทางออ้มมากกว่ากึง่หนึ่งของสทิธิ
ในการลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีค่าดว่าจะเป็นไปไดใ้นปจัจุบนัทีจ่ะใชส้ทิธแิปลงสภาพทีจ่ะใชส้ทิธอิอกเสยีง
ดงักล่าว หรอืมอี านาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการด าเนินงานของบรษิทัย่อย 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้ 
 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 
บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นทำงตรงโดยบริษทั :     
   บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

   (เดมิชือ่ บรษิทั บ่อพลอย โซล่าร ์จ ากดั) 
เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

ไทย 75.00 99.99 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นทำงอ้อมโดยบริษทัย่อย :     
บรษิทั เอป็โก ้กรนี เพาเวอร ์พลสั จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และผลติไฟฟ้าดว้ย

พลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
     

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ไทย 99.99 99.99 

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

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 
 

ไทย 

99.99 
 

75.00 

99.99 
 
- 

บรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั* ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ ไทย 48.39 - 
บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม 
ไทย 50.00 - 

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

ฮ่องกง 100.00 100.00 

 Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ญีปุ่น่ 50.00 50.00 

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

    Kyotemba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.)  
   (เดมิชือ่ Green Partner Godo Kaisha (Jpn Co.) ) 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ 50.00 50.00 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นทำงอ้อมโดยบริษทัย่อย :     
บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 10.00 - 

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

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ 

ปี 2558 

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

2.2.2.1 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ EP ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2558 มมีตอินุมตัใิห ้EP (1) แปรสภาพจาก
บรษิทัจ ากดั เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เพื่อน าหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ (2) อนุมตัใิห้
เปลีย่นชื่อจากชื่อเดมิ “บรษิทั บ่อพลอย โซล่าร ์จ ากดั” เป็น “บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” EP 
ไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่7 มกราคม 2559 

2.2.2.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่13 มนีาคม 2558 มมีตอินุมตัใิหม้กีารจดัโครงสรา้งธุรกจิและ
การถือหุ้นของบรษิัทกลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใหม่ โดยให้บริษัทฯ ขายเงนิลงทุนในบริษัทย่อยสามแห่ง      
ทีบ่รษิทัฯ ถืออยู่ทัง้หมด [ได้แก่ บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั บรษิัท อะควาตสิ เอน็เนอร์จ ีจ ากดั และ 
บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเม้นท ์(ประเทศไทย) จ ากดั] ใหก้ับบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ (บรษิัท บ่อพลอย โซล่าร ์
จ ากดั “BP”) ตามมลูค่าทีต่กลงร่วมกนั และ BP ผูซ้ือ้จะต้องช าระค่าหุน้ในวนัที ่16 มนีาคม 2558 บรษิทัฯ ไดห้กักลบ
ลบหนี้กบัเงนิใหกู้ย้มืกบั BP ทัง้จ านวน ภายหลงัจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าว ส่งผลท าใหบ้รษิทัสามแห่งดงักล่าว
ขา้งตน้มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทัฯ ทัง้นี้ อ านาจในการควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้ก่อนและหลงัการขาย
หุน้ไม่มกีารเปลีย่นแปลง บรษิทัฯ จงึรบัรูผ้ลต่างระหว่างราคาจ่ายซือ้กบัมลูค่าสุทธติามบญัชใีนก าไรหรอืขาดทุนในงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ และไดม้กีารตดัรายการผลต่างจากการขายหุน้ดงักล่าวในงบการเงนิรวม โดยถอืเสมอืนว่าไม่มี
การเปลีย่นแปลงในภาพรวมของกลุ่มกจิการ 

รายละเอยีดการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงันี้  

 มลูค่าตามบญัช ี ราคาขาย ก าไร(ขาดทุน) 
บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 100,000,000.00 99,999,970.00 (30.00) 
บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั 157,079,977.56 157,219,977.54 139,999.98 
บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั    19,999,970.00 19,999,970.00 - 

รวม 277,079,947.56 277,219,917.54 139,969.98 
 

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

บรษิทัย่อยทางออ้มทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั บ่อพลอย โซล่าร ์จ ากดั “BP” : 
 

2.2.2.3 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่10/2558 เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 มมีตใิหจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่ คอื 
บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั “EPCO-EE” ดว้ยทุนจดทะเบยีน 2 ลา้นบาท โดย EP ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 75 
ของทุนจดทะเบยีน EPCO-EE ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่8 มกราคม 
2559 และ EP จ่ายช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั (ต่อ) 

2.2.2.4  ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ SPMTH ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2558 มมีตอินุมตัใิห ้SPMTH เปลีย่นชื่อ
บรษิทัจากเดมิ “บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั” เป็น บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั และจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 

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

เมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน 2558 AEKK ไดท้ าสญัญาซือ้หุน้ของ Green Partner Godo Kaisha “GK3” ในประเทศญีปุ่น่
ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน เป็นเงนิ 10,000 เยน จากผูถ้อืหุน้เดมิในราคาทุน ซึง่เป็นไปตามแผนการ
ลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ AEKK ไดช้ าระเงนิค่าหุน้แลว้เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน 
2558 

ปี 2559 

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

2.2.2.5 ในระหว่างปี EP มกีารจดทะเบยีนและขายหุน้เพิม่ทุน ดงัต่อไปนี้ 

  หน่วย : ลา้นบาท 
วนัทีจ่ด
ทะเบยีน 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
ของบรษิทั ครัง้ที ่ การเสนอขาย 

ทุนจด
ทะเบยีน 

ทุนทีอ่อกและ
รบัช าระแลว้ 

1 เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ 180 180 5 ก.พ. 2559 99.99% 
(ไม่เปลีย่นแปลง) 

2 จดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนแบบ 
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

300 253 
 

30 ม.ีค. 2559 
 

17 ส.ค. 2559 

78.06% 
(เปลีย่นแปลงลดลง) 

75.00% 
(เปลีย่นแปลงลดลง) 

47 
300 

ในการขายหุน้เพิม่ทุนครัง้ที ่ 2 ซึง่จดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง บรษิทัย่อยขายในราคาหุน้ละ 0.25 บาท 
ซึง่มสีว่นเกนิมลูค่าหุน้ หุน้ละ 0.15 บาท 

บริษทัยอ่ยทางอ้อมและบริษทัรว่มทางอ้อม : 

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

2.2.2.6 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่5/2559 เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2559 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ EP ครัง้
ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2559 มมีตอินุมตัใิห ้EP ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั จากผูถ้อืหุน้เดมิ
จ านวน 3,100,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั 
เอสเอสยทู ีจ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 10  ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดยจ่ายซือ้ในราคาหุน้ละ 164.33 บาท 
เป็นเงนิ 509.42 ลา้นบาท และไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2559  
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั (ต่อ) 

บรษิทัย่อยทางออ้มทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั “AQU” :  

2.2.2.7 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ี
จ ากดั “AQU” ลงทุนในบรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั จากผูถ้อืหุน้เดมิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ : 

2.2.2.7.1  ซือ้หุน้สามญั จ านวน 2,999,999 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 48.39 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดยจ่ายซือ้ในราคาทุน                               
 หุน้ละ 10 บาท คดิเป็นเงนิ 29.99 ลา้นบาท และบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ 

2.2.2.7.2  ซือ้หุน้บุรมิสทิธ ิ จ านวน 3,200,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท รวมป็นเงนิ 32 ลา้นบาท ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุน้
 บุรมิสทิธ ิ ลงวนัที ่ 19 สงิหาคม 2559 ภายหลงัเดอืนตุลาคม 2562 โดยหกักบัเงนิใหกู้ย้มืแก่ผูถ้อืหุน้เดมิในรปูตัว๋ 
 สญัญาใชเ้งนิจ านวน 32 ลา้นบาท 

บรษิทัดงักล่าวมวีตัถุประสงคห์ลกัในการด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

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

2.2.2.8 บรษิทั Green Partner Godo Kaisha ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “Kyotemba Solar Godo Kaisha” และจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อบรษิทั
กบัส านกังานกจิการกฎหมายแห่งประเทศญีปุ่น่ (Legal Affairs Bureau) เรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2559 

งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจควบคมุ
ดงักล่าว จนถงึวนัทีก่ารควบคมุสิน้สดุลง 

การควบคุม หมายถงึ อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงนิและการด าเนินงานของกจิการเพื่อใหไ้ดม้า ซึง่ประโยชน์
จากกจิกรรมของกจิการนัน้ ในการพจิารณาอ านาจในการควบคุม บรษิทัฯ ตอ้งน าสทิธใินการออกเสยีงทีเ่กดิขึน้มารวม
ในการพจิารณา วนัทีซ่ือ้กจิการคอืวนัทีอ่ านาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัทีซ่ือ้กิจการและ
การระบุเกีย่วกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝา่ยหน่ึงไปยงัอกีฝา่ยหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

เมื่อมกีารสญูเสยีอ านาจควบคุม บรษิทัฯ ตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในบรษิทัย่อย ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม
และสว่นประกอบอื่นในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัย่อยนัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการสญูเสยีอ านาจ
ควบคุมในบรษิทัย่อยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อยเดมิทีย่งัคงเหลอือยู่ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีหรอืเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ
เผื่อขาย ขึน้อยู่กบัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู่ 

ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย เป็นผลต่างระหว่างเงนิลงทุนตามสดัส่วนของบรษิัท
ย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงกบัมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัย่อย ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัย่อย โดยผล
ขาดทุนดงักล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิภายใต้ “ส่วนเกนิทุน (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการ 
ถอืหุน้ในบรษิทัย่อย” ในสว่นของผูถ้อืหุน้และตดัจ าหน่ายเมื่อมกีารขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยนัน้ 

บรษิทัฯ บนัทกึบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิตามวธิซีือ้ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัทีซ่ื้อ โดยวดัจากมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ซึง่รวมถงึการรบัรู้จ านวน
สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซือ้หกัดว้ยมลูค่าสทุธ ิ(มลูค่ายุตธิรรม) ของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า และหนี้สนิที่
รบัมาซึง่วดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ือ้ 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหไ้ม่รวมค่าใชจ้่ายทีจ่่ายเพื่อใหค้วามสมัพนัธท์ีม่อียู่ก่อนการรวมธุรกจิหมดไป จ านวนเงนิดงักล่าว
จะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

บรษิทัฯ วดัมลูค่าสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมตามอตัราสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้าจากผูถู้กซือ้ 

งบการเงนิของบรษิทัย่อย จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

งบการเงนิของบรษิทัย่อย จดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีที่ส าคญัเช่นเดยีวกนั ส าหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกนั
หรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

งบการเงนิของหน่วยงานในต่างประเทศ จดัท าขึน้โดยใชส้กุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกจิการ ในกรณีทีส่กุล
เงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานไม่ใช่สกุลเงนิบาท งบการเงนิเหล่านัน้จะถูกแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานส าหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิ และใช้อตัราแลกเปลีย่นซือ้ขายถวัเฉลี่ย ณ วนัทีเ่กดิรายการ
ส าหรบัรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจะแสดงภายใต้ “การแปลงค่างบการเงนิ” ในก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น และแสดงจ านวนสะสมภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ และ เมื่อมกีารจ าหน่ายหน่วยงาน
ต่างประเทศนัน้ ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทัง้หมดดงักล่าว ถอืเป็นส่วนหนึ่งของรายการก าไรหรอืขาดทุน
จากการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนัน้ 

ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระส าคญั เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
และสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงนิรวมนี้แลว้  

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม คอื สว่นของก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีเ่ป็นส่วนไดเ้สีย
ทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนรวมและ
แสดงในสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 

 
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นระหว่างปี 

ในระหว่างปีปจัจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีป่รบัปรุงใหม่และออกใหมโ่ดยสภา
วชิาชพีบญัชฯี ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 มาถอืปฏบิตั ิ

มาตรฐานดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้ เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์ การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

ในระหว่างปีปจัจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรุง 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซึง่มผีล
บงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้ เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์ การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิเมื่อ
น ามาถอืปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้ก าหนดทางเลอืกเพิม่เตมิส าหรบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย        เงนิลงทุนใน
การร่วมคา้ และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยเลอืกบนัทกึตามวธิสีว่นไดเ้สยีได ้ตามทีอ่ธบิาย
ไวใ้นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ทัง้นี้ กจิการตอ้งใช้
วธิกีารบนัทกึบญัชเีดยีวกนัส าหรบัเงนิลงทุนแต่ละประเภทและหากกจิการเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิสีว่นได้
เสยีในงบการเงนิเฉพาะกจิการ กจิการตอ้งปรบัปรุงรายการดงักล่าวโดยวธิปีรบัย้อนหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เน่ืองจากฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณา
แลว้ว่าจะเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิรีาคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการตามเดมิ 

 

4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ได้จดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดั
มลูค่าขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  

4.1 การรบัรูร้ายได ้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายไดเ้มื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการบญัชี
จะเขา้สูก่จิการและสามารถวดัมลูค่าของจ านวนรายได ้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูเ้มื่อมกีารสง่มอบโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รบัรูเ้มื่อมกีารสง่มอบและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบ 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้มื่อกจิการมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุผลว่ากจิการจะสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขของเงนิ
อุดหนุนทีก่ าหนดไวแ้ละกจิการจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเลอืกแสดงเงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
รายไดเ้ป็นรายไดอ้ื่นในก าไรหรอืขาดทุน และเป็นรายไดร้อการตดับญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิส าหรบัเงนิอุดหนุนจาก
รฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย ์

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้ 

รายไดด้อกเบีย้ บรษิทัฯ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย ์

เงนิปนัผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่มสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล 
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4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอื เงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ มกี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ  
3 เดอืน นับจากวนัทีไ่ดม้าและไม่มภีาระผูกพนัใดๆ และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่พรอ้มจะเปลีย่นเป็น    
เงนิสดในจ านวนทีท่ราบได ้และมกีารเปลีย่นแปลงในมลูค่าน้อยหรอืไม่มสีาระส าคญั และไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจ าเกนิกว่าสามเดอืนแต่ไม่เกนิสบิสองเดอืน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว (ถา้ม)ี 

4.3 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น แสดงตามจ านวนมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัซึง่สุทธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู บรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลูกหนี้ไม่ได ้ซึ่ง
โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้ การวเิคราะหอ์ายุหน้ี และสถานะการเงนิปจัจุบนัของลกูหน้ี 

4.4 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงตามราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดต ่ากว่า โดยวธิเีขา้ก่อนออกก่อน ยกเวน้งาน
ระหว่างท าบนัทกึดว้ยอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ และจะถอืเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนขายเมื่อมกีารเบกิใช้ 

มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาทีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธรุกจิหกัดว้ยคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็น เพื่อท าใหส้นิคา้
พรอ้มขายและค่าใชจ้่ายในการขาย 

4.5 เงนิลงทุน 

4.5.1 เงนิลงทุนชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 

เงนิลงทุนชัว่คราวในตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาด ซึง่ถอืเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ แสดงตามมูลค่า
ยุตธิรรม (Fair Value) ก าไรและขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยเ์พื่อคา้บนัทกึเป็น
รายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน  

มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท าการสดุทา้ยของ
ปีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตน้ทุนของเงนิลงทุนทีข่ายไปในระหว่างปีไดค้ านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

4.5.2 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุน 

4.6 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าตามราคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนสทุธจิากค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

ราคาทุน รวมถงึ ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ตน้ทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีก่จิการก่อสร้าง
เอง รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้อยู่ในสภาพที่
พรอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์ และต้นทุน
การกูย้มื 

ส่วนประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัต้องบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
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4.6 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขี ึน้ถอืเป็นรายจ่ายฝา่ย
ทุน สว่นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

ในกรณีทีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื
ทนัท ี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมื่อจ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ได้
รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่าย
สนิทรพัย ์ (ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรู้
ในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยค านวณค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ุกประเภทหลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัยโ์ดย
วธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์ โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้ 

อาคาร 5-20 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 23 ปี 
โรงไฟฟ้าระบบสง่พลงังานไฟฟ้าและเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติไฟฟ้า 10 - 25 ปี 
เครื่องมอืเครื่องใช ้ 5 ปี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5-7 ปี 

 
ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้
เหมาะสม 

4.7 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีต่้องใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พรอ้มทีจ่ะใชห้รอืขาย ไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้าม
ประสงค ์ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และต้นทุน
อื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของกจิการ 

4.8 ค่าความนยิม 

ค่าความนิยมที่เกดิจากการไดม้าซึง่บรษิทัย่อย แสดงเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในงบแสดงฐานะการเงนิรวม ค่าความ
นิยมทีเ่กดิจากการไดม้าซึง่บรษิทัย่อยจะรวมไวใ้นบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าโดยรวม
เป็นสว่นหนึ่งของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ค่าความนิยมทีร่บัรูจ้ะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทุกงวด และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่า
เผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทีร่บัรูแ้ลว้จะไม่มกีารกลบัรายการ ทัง้นี้ มูลค่าคงเหลอืตามบญัชี
ของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารขายกจิการ 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปนัส่วนไปยงัหน่วยทีก่่อให้เกดิกระแสเงนิสด โดยที่
หน่วยนัน้อาจจะเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนั ซึง่คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากค่าความนิยมทีเ่กดิจากการรวม
ธุรกจิ 
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4.9  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนดว้ยมูลค่าทีจ่่ายเริม่แรกสุทธจิากค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดั ตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้นับจากวนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว
เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ค านวณตามอายุการใหป้ระโยชน์ ดงันี้ 
สทิธจิากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 25 ปี 
สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า 25 ปี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเกดิจากสว่นของตน้ทุนการไดม้าซึง่กจิการทีส่งูกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธิ ฝ่ายบรหิารมี
ความเหน็ว่าตน้ทุนการไดม้าซึง่สงูกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธนิี้ เป็นสว่นทีส่ะทอ้นถงึประโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิ
ในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บัจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า ตดัจ าหน่ายนบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

วธิกีารตดัจ าหน่าย ระยะเวลาทีจ่ะได้รบัประโยชน์ และมูลค่าคงเหลอืจะได้รบัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัชี และจะ
ปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

4.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

4.10.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม
และกองทุนส ารองเลีย้งชพี วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนกังานท างานให้ 

4.10.2 โครงการสมทบเงนิ 

ภาระหนี้สนิตามโครงการสมทบเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี จะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทนุเมื่อเกดิขึน้ 

4.10.3 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัที่
รายงานและตน้ทุนบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุถูกค านวณขึ้นทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติอิสิระโดยใช้
วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ ค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ช้
สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ ก าไรขาดทุนทางสถิตทิี่เกดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์และการเปลี่ยนสมมติฐานทางสถิติถูก
บนัทกึเขา้ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ 

หนี้สนิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์ หกัดว้ยตน้ทนุบรกิารในอดตีทีย่งัไมไ่ดร้บัรูแ้ละผลก าไรขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังานยงัไมไ่ดร้บัรู ้
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4.11 หุน้กู ้

หุน้กู ้บนัทกึมูลค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุนโดยค านวณจากมูลค่ายุตธิรรมของเงนิทีไ่ดร้บั ซึง่ประกอบดว้ย เงนิกูท้ีไ่ดร้บั
สุทธิด้วยต้นทุนทางตรงในการออกหุ้นกู้ ส่วนหนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ยอื่นแสดงมูลค่ าราคาทุนซึ่งบนัทึกค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัการเกดิหนี้สนิเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัปี 

4.12 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อมภีาระหน้ีสนิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั ซึง่เป็นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อ
ช าระภาระหนี้สนิดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

4.13 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน
โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิและที่เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการ
แปลงค่าไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

4.14 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ สว่นทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ ในกรณี
นี้ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั : 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่า
จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงานในประเทศทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดด้ าเนินงานและเกดิรายไดท้าง
ภาษี ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค านึงถงึสถานการณ์ที่สามารถน า
กฎหมายภาษอีากรไปปฏบิตัซิึง่ขึน้อยู่กบัการตคีวาม และจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษอีากรหากคาดว่าจะต้องจ่าย
ช าระเจา้หน้าทีภ่าษอีากร 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ทีเ่กดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัที่
เกดิรายการ รายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชแีละก าไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
ค านวณจากอตัราภาษ(ีและกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้
รอบระยะเวลาทีร่ายงานและคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าว จะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั
ประโยชน์หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
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4.14 ภาษเีงนิได ้(ต่อ) 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษี
เพยีงพอทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ัง้ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชโีดย
พจิารณาจากผลต่างชัว่คราว เวน้แต่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่
คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 สนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ  และ
บรษิัทย่อยมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวด
ปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษีเงนิได้ ที่
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนั โดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษีต่างกนั
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
และจะท าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไม่มกี าไร
ทางภาษเีพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษีทีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้ง
กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

4.15 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปี ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีอ่อกและ
เรยีกช าระแลว้ในระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัซือ้คนื 

ในการใหหุ้น้ปนัผล บรษิทัฯ ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิโดยไม่ไดร้บัสิง่ตอบแทนเพิม่เตมิ ดงันัน้ จ านวนหุน้สามญัที่
ถอืโดยผูถ้อืหุ้นจะมจี านวนหุน้เพิม่ขึน้โดยทรพัยากรของบรษิทัฯ ไม่เพิม่ขึน้ บรษิทัฯ ปรบัปรุงจ านวนหุน้สามญัทีถ่ือ
โดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์ดงักล่าวตามสดัส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปของจ านวนหุ้นสามญัที่ถือโดยผู้ถือหุ้น เสมือนว่า
เหตุการณ์ดงักล่าวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของงวดแรกสดุทีน่ ามาเสนอ 

4.16 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัหรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัทฯ รวมถึงบรษิทัที่ด าเนินธุรกจิการ
ลงทุน บรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั ยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ซึง่ท าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการ หรอืพนักงานของบรษิทัฯ ที่มี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าวซึง่
มอี านาจชกัจงูหรอือาจชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอย่าง
เป็นสาระส าคญัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยค านึงถงึเนื้อหาของความ 
สมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
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4.17 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท าการประเมนิวา่มขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงวา่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยดอ้ยค่าลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า หรอืเมื่อต้องท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์
เป็นรายปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท าการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์หรอืมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หกั
ตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดที่
จะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมูลค่าปจัจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษีเงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าทีอ่าจประเมนิ
ไดใ้นตลาดปจัจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดย
อสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้
เกีย่วขอ้งดว้ย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิวา่มขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทนุจากการ
ดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี่ไม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่ หากมี
ขอ้บ่งชีด้งักล่าว บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยต้องประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้และกลบัรายการบญัชี
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิัทฯ และบรษิทัย่อยรบัรูใ้นงวดก่อน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ เพยีงเพื่อใหม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามูลค่าตามบญัชภีายหลงั
หกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ าหน่ายเสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

4.18 สญัญาเช่า 

4.18.1 กรณีเป็นผูใ้หเ้ช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน : 
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแสดงสนิทรพัยท์ี่ใหเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงนิตามประเภทของ
สนิทรพัย ์รายไดค้่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึตามระยะเวลาทีใ่หเ้ช่า 

4.18.2 กรณีเป็นผูเ้ช่า 

 สญัญาเช่าด าเนินงาน : 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ช่า 

สญัญาเช่าการเงนิ : 

สญัญาเช่า ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รบัโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสนิทรพัย์
ยกเว้นกรรมสทิธิท์างกฎหมาย ถือเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยบนัทกึสนิทรพัย์ที่เช่าในราคา
ยุตธิรรม ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่าพรอ้มกบัภาระหนี้สนิทีจ่ะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนทีเ่ป็นดอกเบีย้ และคดิ
ค่าเสือ่มราคาโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์ดอกเบีย้ หรอืค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และค่า
เสือ่มราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
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4.19 ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผลตอบแทน
ของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

4.20 เครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทุน ลูกหนี้
การคา้และลูกหนี้อื่น และเงนิใหกู้ย้มื หนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เจา้หนี้การคา้
และเจา้หนี้อื่น เงนิกูย้มื และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย นโยบายการบญัชเีฉพาะส าหรบัรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้น
แต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย : 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพื่อลดความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เครื่องมอืทีใ่ช้ 
คอื สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (Interest rate SWAP contracts) ซึง่ไม่ไดม้กีารรบัรูใ้นงบการเงนิ ณ 
วนัทีท่ าสญัญา ผลต่างทีไ่ดร้บัหรอืจ่ายตามสญัญาจะถูกบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อถงึวนัครบก าหนดจ่ายช าระ 

การท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า : 

สญัญา Foreign currency ทีท่ ากบัสถาบนัการเงนิมไีวเ้พื่อจ ากดัความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นโดย
ก าหนดอตัราแลกเปลีย่นซึง่ตอ้งช าระส าหรบัหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ผลต่างทีไ่ดร้บัตามสญัญาจะถูก
บนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อไดร้บัช าระ 

4.21 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั  
ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์
หนี้สนิ รายได ้ และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปจัจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมี
ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิต่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
และหนี้สนิอาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัไดแ้ก่ : 

4.21.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยใชดุ้ลยพนิิจ
บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปจัจุบนั 
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4.21.2 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้เกดิจากการปรบัมลูค่าของลูกหนี้จากความเสีย่งดา้นเครดติทีอ่าจเกดิขึน้ ฝ่ายบรหิาร
ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย  โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถานะของ
ลูกหนี้รายตวัประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี การวเิคราะหอ์ายุลูกหนี้และการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิใน
ปจัจุบนั อย่างไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  
ดงันัน้ การปรบัปรุงค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต 

4.21.3 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมูลค่าทีค่าดว่าอาจเกดิความเสยีหาย 
เนื่องจากสนิค้าล้าสมยัและการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื ผู้บรหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยั 
และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิค้าคงเหลอื 

4.21.4 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน  

บรษิทัฯ จะตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนเมื่อฝา่ยบรหิารใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่า มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน การทีจ่ะสรุปว่าเงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญั
หรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไม่นัน้จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝา่ยบรหิาร 

4.21.5 อาคาร และอุปกรณ์ และ ค่าเสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝา่ยบรหิารใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืของ
สนิทรพัยเ์มื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์
หากมกีารเปลีย่นแปลง 

4.21.6 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

ในการบนัทกึและวดัมูลค่าเริม่แรกและการพจิารณาการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้ จ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิารในการประมาณมูลค่าของสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตโดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่
ประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้
โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

4.21.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบรษิทัฯ  
และบรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการนี้ ฝา่ยบรหิาร
จ าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิัทฯ และบรษิทัย่อยควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีป็นจ านวน
เท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

4.21.8 ประมาณการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลงัฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัย ์  หรอืหน่วยของสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิ
เงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค านวณหามลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ๆ 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.21 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

4.21.9 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฝา่ยบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากคาด
ว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจที่
เกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

4.21.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ต้องอาศยั
ขอ้สมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลงใน
จ านวนพนกังาน และอตัรามรณะ เป็นตน้ 

4.21.11 สญัญาเช่า  

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญา เพื่อพจิารณาว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่ง
และผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

4.21.12 คดฟ้ีองรอ้ง  

บรษิทัฯ มหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝา่ยบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลของ
คดทีีถู่กฟ้องรอ้งแลว้ และเชื่อมัน่ว่าจะไม่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึไม่ไดบ้นัทกึประมาณการหนี้สนิดงักล่าว ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว้ 

 
5. รำยกำรบญัชีระหว่ำงบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย บรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายสว่นหนึ่ง
ของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ และ/
หรอื การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้.- 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อย ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1 ประกอบดว้ย 

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 

ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ปี 2559 ปี 2558 
บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเช่าโครงป้ายเพือ่ตดิตัง้

โฆษณา 
ไทย - - 

Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.) 2 Building service ญีปุ่น่ - - 
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.) 3 Building  service ญีปุ่น่ - - 
บรษิทั พรีามดิ สือ่สาร จ ากดั 
 
บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

4 
 
5 

รบัจา้งพมิพส์ือ่สิง่พมิพแ์ละ
บรหิารงานขายโฆษณา 

ผลติและจ าหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิง่ตพีมิพ ์

ไทย 
 

ไทย 

- 
 
- 

- 
 
- 
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5. รำยกำรบญัชีระหว่ำงบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

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

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้  
   

นโยบาย
การก าหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
 บริษทัยอ่ย        
 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร          1 และ 2 - - 5,885.00 - 
      ดอกเบีย้รบั 4 - - - 5,722,329.92 

 รายไดค้่าเช่า 3 - - 360,000.00 360,000.00 
 รายไดอ้ื่นๆ 3 - - 536,894.59 - 
 รายไดเ้งนิปนัผล 5 - - 62,999,997.20 187,199,989.60 

 ดอกเบีย้จ่าย 4 - - - 290,792.54 
 บริษทัยอ่ยทำงอ้อม      
      รายไดจ้ากการขาย 1 - - - 10,500.00 

 รายไดค้่าเช่า 3 - - 252,000.00 169,767.00 
 รายไดอ้ื่น ๆ 3 - - 15,816.97 - 

 บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 56,375.00 - 56,375.00 - 
8 

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

ลกูหนี้ 
3. ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 
4. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ รอ้ยละ 3 - 7 ต่อปี ในปี 2559 และรอ้ยละ 3 - 7.3889 ต่อปี ในปี 2558 ตามล าดบั 
5. ตามทีบ่รษิทัย่อยประกาศจ่ายเงนิปนัผล 
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5. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้ (ต่อ) 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

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

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 25,267,195.04 22,611,524.00 13,551,385.00 12,954,845.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 810,071.00 1,402,662.40 443,394.00 1,043,597.40 
รวม 26,077,266.04 24,014,186.40 13,994,779.00 13,998,442.40 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้.-  

    หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,336,485.72 18,136,616.09 13,336,485.72 18,136,616.09 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 
สทุธ ิ 872,480.37 5,672,610.74 872,480.37 5,672,610.74 

ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 335,319.86 18,922.06 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 191,525.34 21,000.00 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,370,135.94 85,779.70 85,779.70 85,779.70 
รวม 14,370,135.94 85,779.70 612,624.90 125,701.76 

เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัย่อย - - - 75,872,942.81 

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

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
กรรมการ 686,350.00 - 686,350.00 - 
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5. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืระหว่างกนั ทีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 มรีายละเอยีด ดงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 59 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 ธ.ค. 59 

บริษทัยอ่ย     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 230,218,391.12 291,475,000.00 521,693,391.12 - 

 
 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 58 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 ธ.ค. 58 

บริษทัยอ่ย     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 173,644,032.27 704,897,697.71 (648,323,338.86) 230,218,391.12 
   เงนิกูย้มืระยะสัน้ 19,809,601.39 - (19,809,601.39) - 

 

เงนิใหกู้ย้มื 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยดงักล่าว เป็นเงนิใหกู้ย้มืโดยไม่มหีลกัประกนัในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อ

ทวงถาม  

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดห้กักลบลบหนี้เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยกบัการจ าหน่ายเงนิลงทุนให้กบับรษิัทย่อย

จ านวน 277.22 ลา้นบาท ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 11 และเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย ดอกเบีย้

คา้งรบั ดอกเบีย้คา้งจ่าย และเงนิทดรองจ่ายระหว่างกนั 

เงนิกูย้มื 

เงนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยดงักล่าว เป็นเงนิกูย้มืโดยไม่มหีลกัประกนัในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิครบก าหนดเมื่อทวงถาม 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดห้กักลบลบหนี้เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยกบัเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย เงนิปนัผลคา้งรบั 
และเงนิทดรองจ่ายระหว่างกนั 
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5. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.3 อื่นๆ 
 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารค า้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหว่างกนัดงัต่อไปนี้.- 
 หน่วย : ลา้นบาท หน่วย : ลา้นเยน 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ร่วมค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อย 155.00 - - - 
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ร่วมค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อย 

ทางออ้ม 
 

1,084.90 
 

1,084.90 
 
- 

 
- 

บรษิทัย่อยค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางตรง 670.90 - - - 
บรษิทัย่อยค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม 414.00 1,024.90 - - 

 
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 
    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
เงนิสด 502,587.13 113,000.00 83,000.00 83,000.00 
เชค็ทีถ่งึก าหนดช าระ  5,682,066.91 3,750,215.67 5,682,066.91 3,750,215.67 
เงนิฝากธนาคาร     

-      - บญัชกีระแสรายวนั 99,946,076.44 2,918,100.98 412,476.01 437,364.40 
-      - บญัชอีอมทรพัย ์ 334,093,783.22 32,153,025.85 3,122,429.73 2,612,862.42 
-      - บญัชฝีากประจ า 3 เดอืน 22,532.05 - - - 
รวม 440,247,045.75 38,934,342.50 9,299,972.65 6,883,442.49 

 
7. เงินลงทุนชัว่ครำว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด 1,926,075,323.80 8,891,120.70 584,785,800.57 8,891,120.70 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจ า 65,047,619.75 52,032,926.39 - - 
         รวม 1,991,122,943.55 60,924,047.09 584,785,800.57 8,891,120.70 
 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด เป็นเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พื่อหาก าไรจากการ
เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์ 
 

ในปี 2559 และ 2558 บรษิทัยอ่ยมเีงนิลงทุนในเงนิฝากประจ ามรีะยะเวลาการฝาก 3 ถงึ 12 เดอืน  อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ 1.125 - 2.60 และ 1.75 - 2.85 ต่อปี ตามล าดบั 
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8. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ประกอบดว้ย.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ลกูหนี้การคา้     
 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,336,485.72 18,136,616.09 13,336,485.72 18,136,616.09 
 บรษิทัอื่น 249,846,206.62 236,719,989.74 180,353,270.92 178,225,640.99 
 หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (21,355,940.60) (31,141,082.11) (21,355,940.60) (31,141,082.11) 
 ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 241,826,751.74 223,715,523.72 172,333,816.04 165,221,174.97 
ลกูหนี้อื่น     
 บรษิทัย่อย - - 335,319.86 18,922.06 
 บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 191,525.34 21,000.00 
 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,370,135.94 85,779.70 85,779.70 85,779.70 
 บรษิทัอื่น * 110,564,531.56 4,344,582.58 2,245,361.40 423,633.40 
 รวมลกูหนี้อื่น 124,934,667.50 4,430,362.28 2,857,986.30 549,335.16 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 366,761,419.24 228,145,886.00 175,191,802.34 165,770,510.13 

 

* ลกูหนี้อื่น - บรษิทัอื่นรวมลกูหน้ีค่าเสยีหายจากคดคีวามฟ้องรอ้งอยู่ จ านวน 54.36 ลา้นบาท (179.44 ลา้นเยน)             
  (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 37 ประกอบ) 

ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระหนี้ไดด้งันี้.- 
 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ลกูหนี้การคา้ทีอ่ยู่ในก าหนดช าระ 176,432,403.73 167,474,055.48 108,116,468.03 108,979,706.73 
ลกูหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระ     
ไม่เกนิกว่า 3 เดอืน 33,815,309.12 22,072,564.03 33,815,309.12 22,072,564.03 
เกนิกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 23,116,956.46 14,149,317.33 23,116,956.46 14,149,317.33 
เกนิกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 4,618,030.42 23,164,609.93 3,441,030.42 23,164,609.93 
เกนิกว่า 12 เดอืน 25,199,992.61 27,996,059.06 25,199,992.61 27,996,059.06 

รวม 263,182,692.34 254,856,605.83 193,698,756.64 196,362,257.08 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (21,355,940.60) (31,141,082.11) (21,355,940.60) (31,141,082.11) 
สทุธ ิ 241,826,751.74 223,715,523.72 172,333,816.04 165,221,174.97 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 
    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 4,723,017.29 4,128,931.66 4,680,968.03 4,128,931.66 
บวก ใหกู้เ้พิม่ระหว่างปี 3,204,200.00 4,471,213.98 3,204,200.00 4,423,300.00 
หกั รบัช าระคนืระหว่างปี (2,973,501.34) (3,877,128.35) (2,948,837.64) (3,871,263.63) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 4,953,715.95 4,723,017.29 4,936,330.39 4,680,968.03 

 
  หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (2,317,449.28) (2,140,621.71) (2,300,063.72) (2,098,572.45) 
  ยอดคงเหลอืปลายปี - สทุธ ิ 2,636,266.67 2,582,395.58 2,636,266.67 2,582,395.58 

เงนิใหกู้ย้มืขา้งตน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหกู้โ้ดยการท าสญัญากูย้มืเงนิ คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR บวก 1.5 
(รอ้ยละ 7.75 - 8.375 ในปี 2559 และรอ้ยละ 8.25 - 8.50 ในปี 2558) เงนิกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยพนกังานทีเ่ป็น
หวัหน้างาน 

 
10.  สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.- 
   หน่วย : บาท หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2558 
วตัถุดบิ 43,588,917.76 51,295,399.17 43,588,917.76 51,295,399.17 
งานระหว่างท า 14,187,329.79 4,604,168.80 14,187,329.79 4,604,168.80 
วสัดุสิน้เปลอืง 1,073,187.03 1,669,815.95 1,073,187.03 1,669,815.95 
อะไหล ่ 705,551.39 175,950.41 98,337.41 175,950.41 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 1,710,542.41 7,159,684.54 1,710,542.41 7,159,684.54 
รวม 61,265,528.38 64,905,018.87 60,658,314.40 64,905,018.87 
หกั ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (760,000.00) (760,000.00) (760,000.00) (760,000.00) 
รวมสนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 60,505,528.38 64,145,018.87 59,898,314.40 64,145,018.87 
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11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย.- 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เงนิลงทนุ 
ตามวธิรีาคาทนุ  เงนิปนัผลรบัส าหรบัปี ทนุช าระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทนุ (รอ้ยละ) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
   (เดมิชื่อ บรษิทั บ่อพลอย โซล่าร ์จ ากดั) 

 
12,000 

 
720.00 

 
75.00 

 
99.99 

 
1,049.96 

 
869.96 

 
63.00 

 
187.20 

ในปี 2559 บรษิทัฯ ลงทุนเพิม่ในหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อยในราคาหุน้ละ 0.10 บาท เป็นเงนิ 180 ลา้นบาท ตาม
รายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.2.2 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในระหว่างปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มี
รายละเอยีด ดงันี้ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ปี 2559 ปี 2558 

ยอดยกมาตน้ปี   869,960,920.00 672,140.867.56 
ซือ้เงนิลงทุน   180,000,000.00 474,900,000.00 
จ าหน่ายเงนิลงทุน   -  (277,079,947.56) 
ยอดยกไปปลายปี   1,049,960,920.00 869,960,920.00 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้มในระหว่างปี 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “EP” ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ครัง้
ที ่5/2559 เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2559 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ EP ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2559 
มมีตอินุมตัใิห ้EP ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั จากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 3,100,000 หุน้ โดยจ่ายซือ้ใน
ราคาหุน้ละ 164.33 บาท เป็นเงนิ 509.42 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 10  ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักล่าว ทัง้นี้ EP ไดจ้่ายช าระคา่หุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2559 
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11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิทีร่บัมา ณ วนัซือ้หุน้ของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั ปรากฎดงันี้.- 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั 

  หน่วย : พนับาท 
  มลูค่ายุตธิรรม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  785 
เงนิลงทุนชัว่คราว  6,209 
ลกูหนี้อื่น  164 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้  37,000 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  7 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  455,338 
เงนิฝากประจ าธนาคารตดิภาระค ้าประกนั  25,381 
เจา้หนี้อื่น  (54) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  (29,772) 
สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิทีร่บัมาสทุธ ิ  495,058 
สว่นไดเ้สยีทีม่อี านาจควบคมุ ณ วนัทีซ่ือ้เงนิลงทุน (รอ้ยละ)  50 
มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิทีร่บัมา   247,529 
จ านวนเงนิทีจ่่ายซือ้บรษิทัย่อย  509,423 

ค่าความนยิม  261,894 
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12. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  มดีงันี้.- 
        หน่วย : ลา้นบาท 

         งบการเงนิรวม 
    ทนุช าระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทนุ (รอ้ยละ) ราคาทนุ วธิสี่วนไดเ้สยี ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ) 
 ชื่อบรษิทั ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีถ่อืโดยบรษิทัย่อย

ทางออ้ม 
          

 บรษิทั เอสเอสยูท ีจ ากดั 2,919.00 2,465.71 10.00 - 509.42 - 451.27 - (2.03) - 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “EP” ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2559 เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2559 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้
ของ EP ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2559 มมีตอินุมตัใิห ้EP ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ทศัน์ศริ ิ จ ากดั จากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 3,100,000 หุน้ โดยจ่ายซือ้ในราคาหุน้ละ 
164.33 บาท เป็นเงนิ 509.42 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 10  ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ EP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2559 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ  

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  ทีด่นิ 
อาคารและสิง่
ปลูกสรา้ง 

เครื่องจกัรและ
อปุกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบสง่
พลงังานไฟฟ้าและ
เครื่องมอืเครื่องใช้
ในการผลติไฟฟ้า 

เครื่องมอื
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ 

เครื่องจกัร
ระหว่างตดิตัง้ 

โรงไฟฟ้าระหวา่ง
ก่อสรา้ง รวม 

รำคำทนุ           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 223,864,027.90 183,330,773.61 605,803,324.85 1,269,495,568.22 42,590,877.77 29,637,926.45 3,537,043.06 - 39,452,116.18 2,397,711,658.04 
 ซือ้ระหว่างปี 30,354,273.77 - 740,000.00 152,000.00 144,946.50 429,869.00 - - 45,045,966.90 76,867,056.17 
 ตน้ทนุการกูย้มื - - - - - - - - 88,043.67 88,043.67 
 จ าหน่ายระหวา่งปี 

โอนปิดค่าใชจ้า่ยส าหรบัปี 
- 
- 

- 
- 

(8,752,840.00) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(76,249.64) 

(8,752,840.00 
(76,249.64) 

 รบัโอน/โอนออกระหว่างปี - (5,066,824.00) - 51,925,103.33 (7,405,167.42) - - - (39,453,111.91) - 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 254,218,301.67 178,263,949.61 597,790,484.85 1,321,572,671.55 35,330,656.85 30,067,795.45 3,537,043.06 - 45,056,765.20 2,465,837,668.24 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 - 131,079,352.41 430,739,302.84 96,038,235.61 12,317,068.28 28,269,664.86 1,072,121.07 - - 699,515,745.07 
 ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 4,273,237.07 29,055,101.64 59,396,578.90 2,189,572.23 601,402.26 376,087.25 - - 95,891,979.35 
 ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย - -   (8,668,560.59) - - - - - - (8,668,560.59) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 - 135,352,589.48 451,125,843.89 155,434,814.51 14,506,640.51 28,871,067.12 1,448,208.32 - - 786,739,163.83 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 - - 7,111,224.69 - - - - - - 7,111,224.69 
 โอนกลบัระหว่างปี - - (2,488,183.80) - - - - - - (2,488,183.80) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 - - 4,623,040.89 - - - - - - 4,623,040.89 
มูลค่ำตำมบญัชี – สทุธิ           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 223,864,027.90 52,251,421.20 167,952,797.32 1,173,457,332.61 30,273,809.49 1,368,261.59 2,464,921.99 - 39,452,116.18 1,691,084,688.28 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 254,218,301.67 42,911,360.13 142,041,600.07 1,166,137,857.04 20,824,016.34 1,196,728.33 2,088,834.74 - 45,056,765.20 1,674,475,463.52 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  ทีด่นิ 
อาคารและสิง่
ปลูกสรา้ง 

เครื่องจกัรและ
อปุกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบสง่
พลงังานไฟฟ้าและ
เครื่องมอืเครื่องใช้
ในการผลติไฟฟ้า 

เครื่องมอื
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ 

เครื่องจกัร
ระหว่างตดิตัง้ 

โรงไฟฟ้าระหวา่ง
ก่อสรา้ง รวม 

รำคำทนุ           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 254,218,301.67 178,263,949.61 597,790,484.85 1,321,572,671.55 35,330,656.85 30,067,795.45 3,537,043.06 - 45,056,765.20 2,465,837,668.24 
 ซือ้ระหว่างปี - - 14,785,191.59 96,940.47 316,364.82 515,616.86 12,590.50 19,800,074.82 1,052,351,648.60 1,087,878,427.66 
 จ าหน่ายระหวา่งปี - - (31,152,449.26) - - - (1,228,800.00) - - (32,381,249.26) 
 รบัโอน/โอนออกระหว่างปี - 311,000.00 17,062,474.82 52,358,645.47 - - - (17,373,474.82) (52,358,645.47) - 
 โอนเปลีย่นประเภท - - - (607,213.98) (46,000.00) 46,000.00 - - - (607,213.98) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 254,218,301.67 178,574,949.61 598,485,702.00 1,373,421,043.51 35,601,021.67 30,629,412.31 2,320,833.56 2,426,600.00 1,045,049,768.33 3,520,727,632.66 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 - 135,352,589.48 451,125,843.89 155,434,814.51 14,506,640.51 28,871,067.12 1,448,208.32 - - 786,739,163.83 
 ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 3,961,967.01 23,734,620.54 64,090,713.23 2,177,472.74 573,027.07 204,033.72 - - 94,741,834.31 
 ค่าเสื่อมราคา – จ าหน่าย - - (31,143,061.16) - - - (398,426.880 - - (31,541,488.04) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 - 139,314,556.49 443,717,403.27 219,525,527.74 16,684,113.25 29,444,094.19 1,253,815.16 - - 849,939,510.10 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 - - 4,623,040.89 - - - - - - 4,623,040.89 
 โอนกลบัระหว่างปี - - (2,668,112.14) - - - - - - (2,668,112.14) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 - - 1,954,928.75 - - - - - - 1,954,928.75 
มูลค่ำตำมบญัชี – สทุธิ           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 254,218,301.67 42,911,360.13 142,041,600.07 1,166,137,857.04 20,824,016.34 1,196,728.33 2,088,834.74 - 45,056,765.20 1,674,475,463.52 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 254,218,301.67 39,260,393.12 152,813,369.98 1,153,895,515.77 18,916,908.42 1,185,318.12 1,067,018.40 2,426,600.00 1,045,049,768.33 2,668,833,193.81 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบด้วย       หน่วย : บาท 
      ปี 2559 ปี 2558 
 ตน้ทนุขาย         93,675,684.98 94,590,964.27 
 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร         1,066,149.33 1,301,015.08 
     รวม         94,741,834.31 95,891,979.35 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ทีด่นิ 
อาคารและสิง่ปลูก

สรา้ง 
เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ 
เครื่องมอื 
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละเครื่อง
ตกแต่ง ยานพาหนะ 

เครื่องจกัรระหว่าง
ตดิตัง้ รวม 

รำคำทนุ          
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2558    97,002,972.90 144,185,544.23 605,803,324.85 10,235,092.89     29,134,985.08 400,501.00 -    886,762,420.95 
 ซือ้ระหว่างปี  - - 740,000.00 131,482.50 300,212.00 - - 1,171,694.50 
 จ าหน่ายระหวา่งปี  - -     (8,752,840.00) - - - - (8,752,840.00) 
 รบัโอน/โอนออกระหว่างปี  - - - - - - - - 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  97,002,972.90 144,185,544.23 597,790,484.85 10,366,575.39 29,435,197.08 400,501.00 - 879,181,275.45 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2558  -    128,885,750.43 430,739,302.84 9,083,266.69 27,990,800.71 398,299.75 - 597,097,420.42 
 ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี  - 2,900,318.09 29,055,101.64 434,157.59 493,091.79 - - 32,882,669.11 
 ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย  - -    (8,668,560.59) - - - - (8,668,560.59) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  - 131,786,068.52 451,125,843.89 9,517,424.28 28,483,892.50 398,299.75 - 621,311,528.94 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ          
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2558  - - 7,111,224.69 - - - - 7,111,224.69 
 โอนกลบัระหว่างปี  - - (2,488,183.80) - - - - (2,488,183.80) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  - - 4,623,040.89 - - - - 4,623,040.89 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ          
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2558  97,002,972.90   15,299,793.80 167,952,797.32 1,151,826.20 1,144,184.37      2,201.25 - 282,553,775.84 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  97,002,972.90 12,399,475.71 142,041,600.07 849,151.11 951,304.58 2,201.25 - 253,246,705.62 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ทีด่นิ 
อาคารและสิง่ปลูก

สรา้ง 
เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ 
เครื่องมอื 
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละเครื่อง
ตกแต่ง ยานพาหนะ 

เครื่องจกัรระหว่าง
ตดิตัง้ รวม 

รำคำทนุ          
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559  97,002,972.90   144,185,544.23 597,790,484.85 10,366,575.39 29,435,197.08    400,501.00 - 879,181,275.45 
 ซือ้ระหว่างปี  - - 14,785,191.59 32,374.77 348,312.10 - - 15,165,878.46 
 จ าหน่ายระหวา่งปี  - - (31,152,449.26)     - - - - (31,152,449.26)     
 รบัโอน/โอนออกระหว่างปี  - 311,000.00 17,062,474.82     (46,000.00) 46,000.00 - (17,373,474.82) - 
 งานระหว่างก่อสรา้งทีร่าคาทนุ  - - -     - - - 19,800,074.82 19,800,074.82 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  97,002,972.90 144,496,544.23 598,485,702.00 10,352,950.16 29,829,509.18 400,501.00 2,426,600.00 882,994,779.47 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559  - 131,786,068.52    451,125,843.89 9,517,424.28 28,483,892.50 398,299.75 - 621,311,528.94 
 ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี  - 2,585,286.62 23,734,620.54 337,737.04 442,862.54 2,200.25 - 27,102,706.99 
 ค่าเสื่อมราคา – จ าหน่าย  - - (31,143,061.16) - - - - (31,143,061.16) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  - 134,371,355.14 443,717,403.27 9,855,161.32 28,926,755.04 400,500.00 - 617,271,174.77 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ          
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559  - - 4,623,040.89 - - - - 4,623,040.89 
 โอนกลบัระหว่างปี  - - (2,668,112.14) - - - - (2,668,112.14) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  - - 1,954,928.75 - - - - 1,954,928.75 
มูลค่ำตำมบญัชี – สทุธิ          
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559  97,002,972.90 12,399,475.71 142,041,600.07 849,151.11 951,304.58 2,201.25 - 253,246,705.62 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  97,002,972.90 10,125,189.09 152,813,369.98 497,788.84 902,754.14 1.00 2,426,600.00 263,768,675.95 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบด้วย      หน่วย : บาท 
         ปี 2559 ปี 2558 
      ตน้ทนุขาย        26,364,511.16 32,092,674.25 

      ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร        738,195.83 789,994.86 

          รวม        27,102,706.99 32,882,669.11 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ทีด่นิบางสว่น อาคารทัง้หมด เครื่องจกัร และอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ราคาทุนจ านวนเงนิ 1,344.85 ลา้นบาท และ 2,073.30  ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าสทุธทิางบญัชหีลงั
หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าจ านวนเงนิ 1,130.79 ลา้นบาท และ 1,415.46 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม (ราคา
ทุนจ านวนเงนิ 700.14 ลา้นบาท และ 728.45 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าสทุธทิางบญัชหีลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
จ านวนเงนิ 211.25 ลา้นบาท และ 231.13 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ) ไดจ้ดจ านองไวก้บั
ธนาคารเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ กบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 และ 
ขอ้ 33 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ยานพาหนะสว่นหนึ่งของบรษิทัย่อย ราคาทุนจ านวนเงนิ 1.61 ลา้นบาท และ
มลูค่าสทุธติามบญัชจี านวนเงนิ 1.08 ลา้นบาท และ 1.26 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงนิรวมเป็นสนิทรพัยภ์ายใต้
สญัญาเช่าการเงนิ 

ส าหรบัปี 2559 และ 2558 ตน้ทุนการกูย้มืในงบการเงนิรวม จ านวนเงนิ 5.11 ลา้นบาท และ 0.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เกดิจากเงนิกูย้มืโดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัย่อย 
จ านวนตน้ทุนการกูย้มืค านวณตามตน้ทุนจรงิทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างปี อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 1.76 ต่อปี และ 2.50 
ต่อปี ตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แผงโซล่ารแ์ละอุปกรณ์ของบรษิทัย่อย ราคาทุนจ านวนเงนิ 68.80 ลา้นบาท และ 
68.78 ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม จ านวนเงนิ 61.18 ลา้นบาท และ 64.68 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เป็นสนิทรพัย์ของบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งที่ตัง้อยู่บนพื้นที่เช่า  ซึ่งเมื่อครบก าหนดตามสญัญา ผู้ใหเ้ช่าจะมสีทิธเิลอืกทีจ่ะ
จ่ายเงนิค่าทรพัย์สนิหรือให้บริษัทย่อยท าการรื้อถอน บริษัทย่อยไม่ได้บนัทกึประมาณการรื้อถอนในงบการเงนิรวม
เน่ืองจากฝา่ยบรหิารของบรษิทัย่อยคาดการณ์ว่าผูใ้หเ้ช่าจะไม่ใหร้ือ้ถอน 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม :  

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

บรษิทัย่อยทางออ้มไดเ้ริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลติ 9.99 เมกกะวตัต ์ใหก้บัการ
ไฟฟ้า ตัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป 

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

ในปี 2558 EPCO-G ไดเ้ริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิบนหลงัคา (Solar PV 
Rooftop) จ านวน 8 แห่ง โดยมขีนาดก าลงัการผลติรวม 1,509.20 กโิลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง  

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

ในปี 2558 AEKK ไดจ้่ายค่าทีด่นิส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(โครงการ Kyoto) จ านวน 100 ลา้นเยน  
(คดิเป็น 29.64 ลา้นบาท) ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 36.2 และปจัจุบนัอยู่ในระหว่างด าเนินการ
ก่อสรา้ง 
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14. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สรุปไดด้งันี้.- 
     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

ปี 2558 :  
สทิธใินการขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายสง่
กระแสไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน     
   ณ วนัที ่1 มกราคม 2558  312,052,174.55 6,472,498.35 318,524,672.90 
   ซือ้ระหว่างปี  176,047,080.00 3,017,987.86 179,065,067.86 
   รบัคนืค่าใชจ้่ายจ่ายเกนิ  - - - 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  488,099,254.55 9,490,486.21 497,589,740.76 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
   ณ วนัที ่1 มกราคม 2558  18,815,443.05 201,671.97 19,017,115.02 
   ตดัจ าหน่ายระหว่างปี  8,855,996.74 252,364.20 9,108,360.94 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  27,671,439.79 454,036.17 28,125,475.96 
มลูค่าตามบญัช ี– สทุธ ิ     
   ณ วนัที ่1 มกราคม 2558  293,236,731.50 6,270,826.38 299,507,557.88 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  460,427,814.76 9,036,450.04 469,464,264.80 

 
ปี 2559 :    
ราคาทุน    
   ณ วนัที ่1 มกราคม 2559  488,099,254.55 9,490,486.21 497,589,740.76 
   ซือ้ระหว่างปี  243,534,120.00 - 243,534,120.00 
   โอนออกระหว่างปี  (225,295,200.00) - (225,295,200.00) 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  506,338,174.55 9,490,486.21 515,828,660.76 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
   ณ วนัที ่1 มกราคม 2559  27,671,439.79 454,036.17 28,125,475.96 
   ตดัจ าหน่ายระหว่างปี  9,920,577.61 259,846.50 10,180,424.11 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  37,592,017.40 713,882.67 38,306,000.07 
มลูค่าตามบญัช ี– สทุธ ิ     
   ณ วนัที ่1 มกราคม 2559  460,427,814.76 9,036,450.04 469,464,264.80 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  468,746,157.15 8,776,603.54 477,552,760.69 
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14. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
บริษทัยอ่ยทางอ้อม : 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์: 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ประกอบดว้ยสทิธทิีเ่กดิจากการซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยของบรษิทั  และค่า
สทิธใินการผลติไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย เกดิจากการซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยทางออ้ม
แห่งหนึ่งของบรษิทัฯ ในปี 2555 และ 2554 ซึง่เป็นการจ่ายเพื่อแลกกบัผลประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

ค่าสทิธใินการผลติไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญี่ปุ่น เกดิจาก
การจ่ายซือ้ในปี 2559 และ 2558 จ านวน 1 แห่ง และ 3 แห่ง ตามล าดบั โดยมมีูลค่าประมาณ 31.24 ลา้นบาท (100 
ลา้นเยน) และ 163.04 ล้านบาท (550 ลา้นเยน) ตามล าดบั ซึง่ปจัจุบนัอยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสรา้งตามที่
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 38.1 และ 38.2 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า : 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศไทย เกดิจากสญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและการไฟฟ้านคร
หลวงที่ก าหนดใหส้ญัญาที่บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แห่ง ท ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง โดย
ก าหนดให้บริษัทย่อยทางอ้อมเป็นผู้ลงทุนในการติดตัง้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท์ีล่งทุนจะตกเป็นของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง ตามทีร่ะบุไว้
ในสญัญา บรษิทัย่อยจะตดัจ าหน่ายสทิธดิงักล่าวเมื่อเริม่เดนิเครื่องจ่ายไฟเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่ เกดิจากการจ่ายค่าสทิธดิงักล่าวจ านวน 2 โครงการ ในปี 
2558 โดยมมีลูค่าประมาณ 3.02 ลา้นบาท (11.11 ลา้นเยน) ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 38.1 

 
15. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

15.1 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ย.- 
    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5,641,683.94 7,916,544.01 8,229,574.14 7,618,936.21 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (804,656.80) (171.99) (622,270.45) (171.99) 
สทุธ ิ 4,837,027.14 7,916,372.02 4,607,303.69 7,618,764.22 
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15. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

15.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้.- 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 59 

บนัทกึเป็น(รายจ่าย)รายไดส้ าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   ลกูหนี้การคา้ 1,501,978.61 (1,501,978.61) - - 
   สนิคา้คงเหลอื 152,000.00 - - 152,000.00 
   เงนิลงทุนระยะยาว 11,708.00 (9,016.00) - 2,692.00 
   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 924,608.18 (533,622.43) - 390,985.75 
   ผลประโยชน์พนกังาน 5,326,249.22 577,762.81 (808,005.84) 5,096,006.19 
   รวม 7,916,544.01 (1,466,854.23) (808,005.84) 5,641,683.94 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   เงนิลงทุนชัว่คราว (171.99) (804,484.81) - (804,656.80) 
   รวม (171.99) (804,484.81) - (804,656.80) 
สทุธ ิ 7,916,372.02 (2,271,339.04) (808,005.84) 4,837,027.14 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 58 

บนัทกึเป็น(รายจ่าย)รายไดส้ าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 58 ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   ลกูหนี้การคา้ 
   สนิคา้คงเหลอื 

- 
152,000.00 

1,501,978.61 
- 

- 
- 

1,501,978.61 
152,000.00 

   เงนิลงทุนระยะยาว 5,236.00 6,472.00 - 11,708.00 
   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,422,244.93 (497,636.75) - 924,608.18 
   ผลประโยชน์พนกังาน 4,210,057.74 1,116,191.48 - 5,326,249.22 
   รวม 5,789,538.67 2,127,005.34 - 7,916,544.01 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   เงนิลงทุนชัว่คราว (191,799.87) 191,627.88 - (171.99) 
   รวม (191,799.87) 191,627.88 - (171.99) 
สทุธ ิ 5,597,738.80 2,318,633.22 - 7,916,372.02 
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15. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

15.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้.- (ต่อ) 
 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 59 

บนัทกึเป็น(รายจ่าย)รายไดส้ าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   ลกูหนี้การคา้ 1,501,978.61 (1,501,978.61) - - 
   สนิคา้คงเหลอื 152,000.00 - - 152,000.00 
   เงนิลงทุนระยะยาว 11,708.00 (9,016.00) - 2,692.00 
   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 924,608.18 (533,622.43) - 390,985.75 
   ผลประโยชน์พนกังาน 5,028,641.42 472,229.40 (816,974.43) 4,683,896.39 
   รวม 7,618,936.21 (1,572,387.64) (816,974.43) 5,229,574.14 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   เงนิลงทุนชัว่คราว (171.99) (622,098.46) - (622,270.45) 
   รวม (171.99) (622,098.46) - (622,270.45) 
สทุธ ิ 7,618,764.22 (2,194,486.10) (816,974.43) 4,607,303.69 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 58 

บนัทกึเป็น(รายจ่าย)รายไดส้ าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 58 ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   ลกูหนี้การคา้ 
   สนิคา้คงเหลอื 

- 
152,000.00 

1,501,978.61 
- 

- 
- 

1,501,978.61 
152,000.00 

   เงนิลงทุนระยะยาว 5,236.00 6,472.00 - 11,708.00 
   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,422,244.93 (497,636.75) - 924,608.18 
   ผลประโยชน์พนกังาน 3,998,222.54 1,030,418.88 - 5,028,641.42 
   รวม 5,577,703.47 2,041,232.74 - 7,618,936.21 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   เงนิลงทุนชัว่คราว (191,799.87) 191,627.88 - (171.99) 
   รวม (191,799.87) 191,627.88 - (171.99) 
สทุธ ิ 5,385,903.60 2,232,860.62 - 7,618,764.22 
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15. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

15.3 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งันี้.- 

15.3.1 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั :     
 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี 14,452,718.76 14,517,168.36 14,224,304.13 14,517,168.36 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดั บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง

กบัผลแตกต่างชัว่คราวรบัรูเ้มื่อเริม่แรกและที่
กลบัรายการ 2,124,480.50 (2,318,633.22) 2,194,486.10 (2,232,860.62) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 16,577,199.26 12,198,535.14 16,418,790.23 12,284,307.74 

15.3.2 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  
  

จ านวนเงนิ 
ก่อนภาษ ี

รายได ้
(ค่าใชจ้า่ย) 
ทางภาษ ี

 
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

     ก าไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   
       ส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน 4,040,029.18 (808,005.83) 3,232,023.35 

 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

จ านวนเงนิ 
ก่อนภาษ ี

รายได ้
(ค่าใชจ้า่ย) 
ทางภาษ ี

 
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

     ก าไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   
       ส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน 4,084,872.16 (816,974.43) 3,267,897.73 
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15.4 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม 
    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
    ปี 2559 ปี 2558 
    อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  154,347,223.33  259,515,795.24 
ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้ว่นทีต่อ้งเสยีภาษ ี  431,572,417.51  259,515,795.24 
หกั ก าไร(ขาดทุน)ทีไ่ดร้บัยกเวน้  (195,444,466.74)  (205,063,910.93) 
สทุธ ิก าไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  236,127,950.77  54,451,884.31 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20% 47,225,590.15 20% 10,890,376.86 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่
สามารถน ามาหกัในการค านวณก าไร
ทางภาษ ี  (30,648,390.89)  1,308,158.28 

ภาษเีงนิได(้อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 7% 16,577,199.26 22% 12,198,535.14 

 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
    ปี 2559 ปี 2558 
    อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  148,199,572.04  256,851,969.82 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20% 29,639,914.41 20% 51,370,393.96 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่
สามารถน ามาหกัในการค านวณ
ก าไรทางภาษ ี  (13,221,121.18)  (39,086,086.22) 

ภาษเีงนิได(้อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 11% 16,418,790.23 5% 12,284,307.74 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัย่อยบางแห่งมรีายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษทีีเ่กดิจากผล
ขาดทุนสะสมทางภาษ ีจ านวนเงนิ 41.28 ลา้นบาท และ 13.23 ลา้นบาท ตามล าดบั (สิน้สดุระยะเวลาการหกักลบในปี 
2564 และ 2563 ตามล าดบั) บรษิทัย่อยยงัไม่ไดบ้นัทกึบญัชเีป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากรายการ
ดงักล่าว เน่ืองจากยงัไมม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษดีงักล่าว 
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15.5 อตัราภาษ ี

 ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั : 

บรษิทัและบรษิทัย่อย ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล จากก าไรสทุธติามบญัชสี าหรบัปี ภายหลงัปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่
ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

เมื่อวนัที ่22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิไดม้มีตอินุมตัใิหป้รบัลดอตัราภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล
จากรอ้ยละ 30 เป็นอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 
เป็นตน้ไป 

รายการปรบัปรุงหลกั ไดแ้ก่ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรก าหนด 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ ค านวณขึน้โดยใชอ้ตัราตามกฎหมายของประเทศเหล่านัน้ 

บรษิทัย่อย ไม่มภีาระภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีต่อ้งช าระ เนื่องจากบรษิทัย่อยมผีลขาดทุนสะสมทางภาษยีกมาจากปีก่อน 
และมผีลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาของกจิการที่ไดร้บัส่งเสรมิการลงทุนมากกว่าก าไรสุทธทิางภาษีของส่วนงานที่
ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดถู้กวดัมูลค่าดว้ยอตัราภาษีรอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษีทีร่ฐับาลก าหนด ณ 
วนัทีร่ายงาน 

 
16. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีทัง้จ านวน 
เสยีดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2.10 - 2.91 ต่อปี และ 2.05 - 4 ต่อปี 

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวค ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารทัง้หมด เครื่องจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 13 และตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 46 จาก 72 

17. ตัว๋แลกเงินขำยลด 

ในไตรมาสที ่1 ของปี 2559 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มลูค่าตามหน้าตัว๋  
500 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ 2 แห่ง ไดร้บัเงนิ 491.43 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.45 ต่อปี ครบก าหนด
ช าระในเดอืน กรกฎาคม ถงึ กนัยายน 2559 ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระทัง้จ านวนแลว้ 

ในไตรมาสที ่3 ของปี 2559 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มลูค่าตามหน้าตัว๋  
490 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ 2 แห่ง ไดร้บัเงนิ 481.60 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.45 ต่อปี ครบก าหนด
ช าระในเดอืน มกราคม ถงึ มนีาคม 2560 
 

18. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีอ่ืน  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ประกอบดว้ย.- 

 
19. ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 

สว่นของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี ประกอบดว้ย.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 836,705,646.78 174,737,855.58 34,200,000.00 35,578,580.58 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 33,424.92 401,100.00 - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 177,348.00 - 177,348.00 - 
รวม 836,916,419.70 175,138,955.58 34,377,348.00 35,578,580.58 

 
 
 
 
 
 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 21,489,876.81 21,897,018.51 17,681,868.79 20,489,897.80 
เจา้หนี้อื่น      
 บรษิทัย่อย - - 1,074,890.58 - 
 บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 63,000.00 - 
 บรษิทัอื่น 98,876,326.93 8,502,523.22 454,547.54 621,429.80 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 9,442,177.47 9,144,367.28 4,589,696.99 5,186,393.78 
รายไดร้บัล่วงหน้า 5,047,012.32 147,112.15 36,900.00 147,112.15 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 13,695,168.82 224,514.12 26,643.48 25,644.01 
รวม   148,550,562.35 39,915,535.28 23,927,547.38 26,470,477.54 
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 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงันี้.- 
    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 988,899,475.58 1,107,607,767.50 72,028,580.58 118,578,980.00 
บวก  กูเ้พิม่ระหว่างปี 655,039,920.00 54,969,600.00 - - 
หกั จ่ายคนืระหว่างปี (174,737,855.58) (173,677,891.92) (35,578,580.58) (46,550,399.42) 
รวม 1,469,201,540.00 988,899,475.58 36,450,000.00 72,028,580.58 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (836,705,646.78) (174,737,855.58) (34,200,00.00) (35,578,580.58) 
สทุธ ิ 632,495,893.22 814,161,620.00 2,250,000.00 36,450,000.00 

บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยทางออ้ม ไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสองแห่ง โดยมี
หลกัทรพัยค์ ้าประกนัและตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 35) 

รายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื ดงันี้.- 

บรษิทัฯ : 
 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

150 เพือ่เป็นเงนิทุนใน
กจิการ 

เบกิรบัเป็นงวด ๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2556 

THBFIX บวก 1.24 งวดที ่1 - 24 เดอืนละ 2 ลา้นบาท  
งวดที ่25 - 59 เดอืนละ 2.85 ลา้นบาท 
งวดที ่60 ช าระยอดคงคา้งใหค้รบถว้น 

ภายในปี 
2561 

13.50 เพือ่ช าระ
หนี้ทรสัต์รซีที 

เบกิเงนิกูภ้ายในวนัที ่30 
มถุินายน 2556 

MLR หกั 2 ช าระคนืทุกสิน้ไตรมาสเริม่สิน้เดอืน 
ม.ิย. 2556 จ่ายงวดละ 1.20 ลา้นบาท 

ภายใน 3 ปี 
นบัจากวนั
จ่ายคนืเงนิ
ตน้ครัง้แรก 

25 
 
 
 

เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร เมือ่ทรสัต์รซีทีในการซือ้
เครือ่งจกัรครบก าหนดช าระ ซึง่
เบกิเงนิกูแ้ลว้ในวนัที ่20 
กนัยายน 2556 

MLR หกั 2 ช าระคนืทุกสิน้เดอืนเริม่สิน้เดอืน ก.ย. 
2556 จ่ายงวดละ 2.10 ลา้นบาท 

ภายใน 3 ปี 
นบัจากวนั
เบกิเงนิกูง้วด
แรก 

188.50      
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 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงันี้.- 

บรษิทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

735.23 เพือ่ช าระค่า
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
พลงังาน
แสงอาทติยข์อง
บรษิทัย่อย
ทางออ้ม 2 แห่ง 

งวดที ่1 : รอ้ยละ 60 เมือ่เริม่
จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 
งวดที ่2 : รอ้ยละ 40 เมือ่ผ่าน
การทดสอบประสทิธภิาพจากที่
ปรกึษาโครงการของผูใ้หกู้ ้

ปีที ่1 – 2 : 
THBFIX1M+2.50 
ปีที ่3 เป็นตน้ไป : 
THBFIX3M บวก
2.90 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรก
หลงัจากเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเป็น
เวลา 6 เดอืน 

ภายในปี 2565 

บรษิทัย่อยทางออ้ม :   
วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั     
305.45 

 
เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 
2.50 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรกเริม่ 
ธ.ค. 2557 

ภายในปี 2565 

 
 

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั     
305.45 เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 
2.50 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรกเริม่ 
ธ.ค. 2557 

ภายในปี 2565 

 

 บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จ ากดั     
 414.00 เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 : เบกิเมือ่วนัที ่6 
ม.ิย. 204.80 ลา้นบาท  
งวดที ่2 : เบกิเมือ่วนัที ่26 
ม.ิย. 204.20 ลา้นบาท  

FIX3M บวก 2.50 เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรก 30 
ม.ิย. 2557 

ภายในปี 2564 

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั    
60.00 เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้

เสรจ็ภายในวนัที ่31 ก.ค. 
2558 

MLR หกั 2 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้เดอืน 
พ.ค. 2558 จ่ายงวดละ 0.77 ลา้น
บาท 

ภายในปี 2562 

Kyotemba Solar Godo Kaisha (JpwCo)     
655.04 เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

ภายใน 9 เดอืน จากวนัที่
เซน็สญัญาเงนิกู ้

3 Month JPY 
TIOOR+1.70% 

ช าระ กรกฏาคม 2560 ทัง้จ านวน ภายในปี 2560 
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21. หุ้นกู้ 

บริษทัฯ : 

21.1 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่ 29 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัใิหอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจดัหาเงนิทุนส าหรบัการลงทุน ปรบัโครงสรา้งแหล่งเงนิทุนและ/หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนทัว่ไป โดยมี
มลูค่าคงคา้งไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ บรษิทัฯ สามารถน ามลูค่าไถ่ถอน
ดงักล่าวกลบัมาเสนอขายไดใ้หม ่โดยมมีลูค่าคงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตอ้งไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท 

ปจัจบุนั บรษิทัฯ ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 

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

21.2 เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2559 บรษิทัย่อยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวน 918,700 หน่วย มลูค่าหน่วยที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 918.70 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 
1/2558 เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2558 ทีใ่หอ้อกหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้.- 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยช าระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่1/2559 ชุดที ่1  113.40 4.15 5 เมษายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 ชุดที ่2 308.50 4.65 5 เมษายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 ชุดที ่3 496.80 5.10 5 เมษายน 2564 
รวม 918.70   

21.3 เมื่อวนัที ่ 29 กนัยายน 2559 บรษิทัย่อยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวน 1,500,000 หน่วย มลูค่า
หน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 1,500 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่ 2/2559 เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2559 ใหเ้พิม่วงเงนิการออกหุน้กูจ้ากเดมิ 2,000 ลา้นบาท เป็น 2,500 ลา้นบาท 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้.- 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยช าระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่1   500.00 4.20 23 กนัยายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 ชุดที ่2 500.00 4.50 23 กนัยายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 ชุดที ่3 500.00 4.80 23 กนัยายน 2564 
รวม 1,500.00   

 
22. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จตามข้อก าหนดของ
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวแก่พนักงาน
ตามสทิธแิละอายุงาน 
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22. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

22.1     บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน ซึง่มผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูภ้าระหนี้สนิในชว่งเปลีย่นแปลง ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2554 
ผ่านก าไรหรอืขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2554 การเคลื่อนไหวระหว่างปีของ
ภาระผกูพนัในช่วงเปลีย่นแปลงทีย่งัไม่รบัรู ้มดีงันี.้- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ภาระผกูพนัในช่วงเปลีย่นแปลงทีย่งั  
   ไมร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกราคม - 3,557,250.32 - 3,557,250.32 
รบัรูผ้า่นก าไรหรอืขาดทุนระหว่างปี - (3,557,250.32) - (3,557,250.32) 
ภาระผกูพนัในช่วงเปลีย่นแปลงทีย่งั 
   ไมร่บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม - - - - 

 

 
 ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มดีงัต่อไปนี้.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
มลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนั 
     ผลประโยชน์พนกังาน 25,480,031.00 26,631,245.18 23.419,482.00 25,143,207.16 
ภาระผกูพนัในช่วงเปลีย่นแปลงที ่

ยงัไม่รบัรู ้ - - - - 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะ 

การเงนิ 25,480,031.00 26,631,245.18 23,419,482.00 25,143,207.16 

22.2 การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 
ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 26,631,245.18 21,050,288.68 25,143,207.16 19,991,112.68 
ตน้ทุนบรกิารในปจัจบุนั 2,983,796.00 2,468,987.30 2,530,804.00 2,087,577.28 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,234,672.00 972,238.88 1,159,996.00 924,786.88 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรบัปี (1,329,653.00) (1,417,520.00) (1,329,653.00) (1,417,520.00) 
ตน้ทุนในอดตี - 3,557,250.32 - 3,557,250.32 
ผลก าไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั            
   ผลประโยชน์พนกังาน (4,040,029.18) - (4,084,872.16) - 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  25,480,031.00  23,419,482.00  
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (177,348.00) - (177,348.00) - 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25,302,683.00 26,631,245.18 23,242,134.00 25,143,207.16 
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22. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

22.3 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทุน แสดงไดด้งันี้.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ตน้ทุนในอดตี - 3,557,250.32 - 3,557,250.32 
ตน้ทุนบรกิารในปจัจบุนั 2,983,796.00 2,468,987.30 2,530,804.00 2,087,577.28 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,234,672.00 972,238.88 1,159,996.00 924,786.88 
 รวม 4,218,468.00 6,998,476.50 3,690,800.00 6,569,614.48 

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี้.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ก าไรหรอืขาดทุน :     
   ตน้ทุนขาย 2,683,113.00 4,650,002.84 2,683,113.00 4,650,002.84 
   ค่าใชจ้่ายบรหิาร 1,535,355.00 2,348,473.66 1,007,687.00 1,919,611.64 
   รวม 4,218,468.00 6,998,476.50 3,690,800.00 6,569,614.48 
ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :     
   ผลก าไรจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระ    
      ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (4.040,029.18) - (4,084,872.16) - 

22.4 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทุน แสดงไดด้งันี้.-  

ก าไรจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ แสดงไดด้งันี้.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
รวมในก าไรสะสม     
   ณ วนัที ่1 มกราคม 1,785,817.00 1,785,817.00 1,785,817.00 1,785,817.00 
   รบัรูร้ะหว่างปี 4,040,029.18 - 4,084,872.16 - 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 5,825,846.18 1,785,817.00 5,870,689.16 1,785,817.00 
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22. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

22.5 ก าไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้
จาก 
    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
กำรวดัมูลค่ำ     
การเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิานทางการเงนิ 1,085,224.00 - 865,888.00 - 
การปรบัปรุงจากประสบการณ์ (470,979.18) - (662,695.16) - 
การเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิาน            
   ดา้นประชากรศาสตร ์ (4,654,274.00) - (4,288,065.00) - 
รวม (4,040,029.18) - (4,084,872.16) - 

22.6  ขอ้สมมตฐิานในการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
อตัราคดิลด 2.80% - 3.49% 3.49% - 4.4802% 2.80% 4.1758% 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.40% - 5.40% 5.00% - 5.40% 4.40% 5.40% 
*  อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0% - 28% 0% - 25% 0% - 28% 0% - 25% 
** อตัรามรณะ TMO2008 TMO2008 TMO2008 TMO2008 

 

 *  ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
** อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of  2008) 

22.7 จ านวนเงนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส าหรบัปีปจัจบุนัและสีปี่ยอ้นหลงั 

      หน่วย : บาท 
      งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2559 25,480,031.00 23,419,482.00 
ปี 2558 26,631,245.18 25,143,207.16 
ปี 2557 24,607,539.00 23,548,363.00 
ปี 2556 24,137,075.80 24,137,075.80 
ปี 2555 21,878,413.80 21,878,413.80 
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22. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

22.8 การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจะเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอืน่ๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที่
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้.- 

      หน่วย : บาท 
      งบการเงนิรวม 
      เพิม่ขึน้ ลดลง 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559   
    อตัราคดิลด (การเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (2,317,243.00) 2,640,132.00 
    การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 2,697,484.00 (2,408,737.00) 
    อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (2,469,702.00) 1,670,324.00 

 
23. ค่ำเผือ่หน้ีสินจำกกำรค ำ้ประกนั 

ในระหว่างปี 2546  ผูบ้รหิารแผนของบรษิทัฯ มมีตใิหบ้นัทกึประมาณการหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการค ้าประกนัตัว๋
สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกโดยบรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200 ลา้นบาท ต่อธนาคารแห่งหนึ่ง  
โดยบรษิัทฯ บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวน เนื่องจากบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัิตามแผนฟ้ืนฟู
กจิการในขณะนัน้ได้ ต่อมาบรษิัทที่เกีย่วขอ้งกนัดงักล่าว ได้ปฏบิตัติามแผนฟ้ืนฟูกจิการครัง้ที่ 2 ทีไ่ดผ้่านความ
เหน็ชอบจากศาลแลว้เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2547 และเมื่อวนัที่ 28 มถุินายน 2550 ศาลมมีตเิหน็ชอบดว้ยกบั
ขอ้เสนอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว 

ในระหว่างปี 2548 บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดช้ าระคนืเจา้หนี้บางส่วนโดยการใหเ้จา้หนี้แปลง
หนี้เป็นหุน้สามญัและใหเ้จา้หนี้แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ซึง่นายทะเบยีนหุน้สามญัของบรษิทั แมเนเจอร ์ 
มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดม้อบหุน้สามญัของบรษิทัดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนี้แลว้ ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการครัง้ 2 ตามที่
กล่าวขา้งตน้ ท าใหบ้รษิทัดงักล่าวมหีนี้สนิในสว่นทีบ่รษิทัฯ  ค ้าประกนัคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิ  46.21  ลา้นบาท ทัง้นี้
บรษิทัฯ ไม่มกีารคดิค่าธรรมเนียมการค ้าประกนักบับรษิทัดงักล่าว 

เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิายน 2551 ศาลแพ่งแผนกคดลีม้ละลายไดม้คี าสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด บรษิทั แมเนเจอร์ มเีดยี 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามพระราชบญัญตัลิม้ละลาย  ทัง้นี้ ภาระหนี้สนิในส่วนทีบ่รษิทัฯ ค ้าประกนัยงัคงมอียู่เช่นเดมิ
ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัฯ ซึง่ก าหนดแนวทางในการช าระหนี้โดยแปลงหนี้เป็นหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 4 บาท   
ในขณะนัน้   ทัง้น้ีปจัจุบนับรษิทัฯ  ไดด้ าเนินการลดทุน - หุน้สามญั   อตัรา 3 ต่อ 1  มลูค่าหุน้ละ 1 บาท   แต่บรษิทัฯ  
ยงัไม่ไดด้ าเนินการปรบัค่าเผื่อหนี้สนิจากการค ้าประกนั เนื่องจากบรษิทัฯ ยงัไม่ไดร้บัการเรยีกรอ้งจากธนาคารแห่ง
หนึ่งใหจ้่ายช าระหนี้จ านวนดงักล่าว แทนบรษิทั แมเนเจอร ์ มเีดยี  กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 

เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2553 ศาลแพ่งแผนกคดลีม้ละลายไดม้คี าพพิากษาให ้บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป เป็นบุคคล
ลม้ละลายตามรายงานของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยจ์ากมตกิารประชุมเจา้หนี้ครัง้แรก 
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24. ทุนเรอืนหุ้น 

รายการเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ ในระหว่างปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มดีงัต่อไปนี้.- 
  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2559 ปี 2558 
  หุน้สามญั 

(หุน้) 
หน่วย : บาท หุน้สามญั 

(หุน้) 
หน่วย : บาท 

  ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
ทุนจดทะเบยีน       
   ยอดยกมาตน้งวด 736,140,807 - - 737,777,651 - - 
   เพิม่ทุน        
   - เพือ่รองรบัหุน้ปนัผล 29,445,632 - - - - - 
   - เพือ่รองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั            95,698,177 - - - - - 
   ลดทุน (1,027) - - (1,636,844) - - 

   ยอดยกไปปลายงวด 861,283,589 - - 736,140,807 - - 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้       
   ยอดยกมาตน้งวด 736,140,807 736,140,807.00 364,982,731.51 736,140,807 736,140,807.00 364,982,731.51 
   หุน้ปนัผล 29,444,605 29,444,605 - - - - 

   ยอดยกไปปลายงวด 765,585,412 765,585,412 364,982,731.51 736,140,807 736,140,807.00 364,982,731.51 

 

24.1 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 
29,445,632 หุน้ จากเดมิ 736,140,807 หุน้ เป็น 765,586,439 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท เพื่อรบัรองการจ่ายหุน้ปนัผล 
ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 21 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่
27 พฤษภาคม 2559 

24.2 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2559 มมีตอินุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 

24.2.1 อนุมตักิารจดทะเบยีนลดทุนหุ้นสามญัของบรษิัทในส่วนที่คงเหลอืจากการจ่ายหุน้ปนัผล จ านวน 1,027 หุน้ มูลค่า 
ทีต่ราไวหุ้น้ละ  1 บาท  โดยลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 765,586,439.00 บาท เป็น 765,585,412.00 บาท และไดจ้ด
ทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2559 

24.2.2 อนุมตักิารจดทะเบยีนเพิม่ทุนหุน้สามญัของบรษิทัฯ จ านวน 95,698,177 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
วตัถุประสงคก์ารรองรบัการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่
15 สงิหาคม 2559 ไดอ้นุมตัใิหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 2 (EPCO-W2)   
ไม่เกนิจ านวน 95,698,177 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราสว่น 8 หุน้สามญัเดมิต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย โดยไม่
คดิมลูค่า กรณีมเีศษของใบส าคญัแสดงสทิธเิหลอืจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิดงักล่าว
ใหต้ดัเศษทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคา  หุน้ละ 9 บาท 
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธไิม่เกนิ 1 ปี นบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
(EPCO-W2) โดยเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 765,585,412.00 บาท เป็น 816,283,589.00 บาท และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุน
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 

24.2.3 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2558 มมีตอินุมตัใิหย้กเลกิใบส าคญัแสดงสทิธ ิ EPCO-W1 
จ านวน 1,591,896 หน่วย และอนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,636,844 หุน้ ทีค่งเหลอืจากการใชส้ทิธขิอง
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 1 (EPCO-W1) บรษิทัฯ  ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2558 
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25.  ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขายหุน้สงูกว่า
มลูค่าหุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว ้บรษิทัตอ้งน าค่าหุน้สว่นเกนิน้ีตัง้เป็นทุนส ารอง (“สว่นเกนิมลูค่าหุน้”) สว่นเกนิมลูค่าหุน้น้ีจะ
น าไปจ่ายเป็นเงนิปนัผลไม่ได ้

 
26.  ส ำรองตำมกฎหมำย 

บรษิทัฯ : 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไป
จ่ายเงนิปนัผลได ้

ในปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

บรษิทัย่อย : 

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยต้องจดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนผลก าไร ซึง่บรษิทัท ามาหาไดทุ้กคราวทีจ่่ายเงนิปนัผลจนกว่าทุน
ส ารองนัน้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถ
น าไปหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปนัผลได ้

 
27. กำรจ่ำยเงินปันผล 

เงนิปนัผลทีป่ระกาศจ่ายในระหวา่งปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มดีงันี้.- 

27.1 บริษทัฯ : 

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย 

เงนิปนัผล
จ่ายต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปนัผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่่ายเงนิ

ปนัผล 
ปี 2558     
เงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม 
ถงึ ธนัวาคม 2557 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี    
   2558 เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2558 

0.18 132.51 13 พ.ค. 2558 
เงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ 
มถุินายน 2558 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  
   ครัง้ที ่4/2557 เมื่อวนัที ่ 
   13 สงิหาคม 2558 0.14 103.06 9 ก.ย. 2558 

 รวม 0.32 235.57  
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27. กำรจ่ำยเงินปันผล (ต่อ) 

เงนิปนัผลทีป่ระกาศจ่ายในระหวา่งปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มดีงันี้.- (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย 

เงนิปนัผล
จ่ายต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปนัผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่่ายเงนิ

ปนัผล 
ปี 2559     
เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ถงึ 
ธนัวาคม 2558 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี2559 
เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 

 0.08 58.89 27 พ.ค. 2559 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ 
มถิุนายน 2559 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั    
   ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่15  
   สงิหาคม 2559 0.08 61.25 14 ก.ย. 2559 

 รวม 0.16 120.14  

27.2 บริษทัยอ่ยทีถื่อหุ้นโดยบริษทัฯ : 

 บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย 

เงนิปนัผล
จ่ายต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปนัผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่่ายเงนิ

ปนัผล 
ปี 2558     
เงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ 
มถุินายน 2558 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั 
   ย่อย ครัง้ที ่4/2558 เมื่อวนัที ่30  
   มถุินายน 2558 1.34 96.48 

ภายในวนัที ่
31 ธ.ค. 2558 

เงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม 
ถงึ ธนัวาคม 2558 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั
ย่อย ครัง้ที ่10/2558 เมื่อวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 1.26 90.72 31 ธ.ค. 2559 

 รวม 2.60 187.20  

 

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย 

เงนิปนัผล
จ่ายต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 

เงนิปนัผล
จ่าย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่่ายเงนิ

ปนัผล 
ปี 2559     
เงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการ 
   ด าเนินงานตัง้แต่เดอืน มกราคม 
ถงึ ธนัวาคม 2559 

ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั 
   ย่อย ครัง้ที ่8/2559 เมื่อวนัที ่14  
   ธนัวาคม 2559 0.0007 84 

ภายในวนัที ่
29 ธ.ค. 2559 

 
 
 
 
 



 

หน้า 57 จาก 72 

28. รำยได้เงินอดุหนุนจำกรฐับำล 

 รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นรายไดจ้ากการไดร้บัสนบัสนุนสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ของบรษิทัย่อย
ทางออ้มสามแหง่ จากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ในอตัรา 8 บาท 
ต่อกโิลวตัต ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ บรษิทัย่อยทางออ้มรบัรูเ้งนิอุดหนุน
ดงักล่าวเป็นรายไดท้ัง้จ านวน เมื่อบรษิทัย่อยทางออ้มจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบนัน้ 

 
29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 
    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปู

และงานระหว่างท า (4,134,018.86) 5,229,958.08 (4,134,018.86) 5,229,958.08 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 250,342,913.05 248,945,209.90 250,342,913.05 248,945,209.90 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 111,543,799.73 96,561,173.14 99,914,242.93 94,880,059.69 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        99,064,278.90 105,000,340.29 27,100,616.27 32,882,669.11 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์ (2,668,112.14) (2,488,183.80) (2,668,112.14) (2,488,183.80) 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 14,236,806.58 14,316,468.15 - - 
ค่าสาธารณูปโภค 14,364,916.28 15,511,196.20 13,707,477.19 14,841,764.95 
ค่าตอบแทนกรรมการ 22,545,591.04 24,014,186.40 14,021,158.00 13,998,442.40 
ตน้ทุนทางการเงนิ 109,329,619.44 50,551,276.71 18,462,305.19 6,911,855.13 

 
30. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี ค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างปี โดยแสดง
การค านวณดงันี้.- 

   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
(ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 118,742,274.93 247,176,229.47 131,780,781.81 244,567,662.08 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 765,585,412 765,585,412 765,585,412 765,585,412 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.16 0.32 0.17 0.32 
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31. สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน 

 ในระหว่างปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทย่อยทางออ้ม 1 แห่ง ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการ
ลงทุนโดยไดร้บัสทิธติามประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ดงันี้.- 

 บรษิทัฯ : เพื่อกจิการผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้ประเภท 6.13.1 

 บรษิทัย่อยทางออ้ม : เพื่อกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 

บรษิทั ฯ และบรษิทัย่อยทางออ้ม 5 แห่ง ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนโดยไดร้บั
สทิธติามประโยชน์ตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อกจิการผลติบรรจุภณัฑป์ระเภท 6.13.1 และ
กจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยจ์ากกระดาษปลอดเชือ้ ซึง่พอสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรเพื่อใชใ้นการผลติ โดยตอ้งเป็นเครื่องจกัรทีซ่ือ้เขา้มาภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

2. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ มกี าหนด  
เวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

3. ใหไ้ดล้ดหย่อนภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนในอตัรารอ้ยละ  50   ของอตัรา
ปกตมิกี าหนด 5 ปี นบัจากวนัพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้.- 

บตัรส่งเสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
1214(1)/2555 31 พฤษภาคม 2554 บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั 15 ตุลาคม 2555 
1215(1)/2555 10 พฤษภาคม 2554 บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั 15 ตุลาคม 2555 
1515(1)/2556 9 เมษายน 2556 บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จ ากดั 4 กุมภาพนัธ ์2557 
1310(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1311(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1312(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1313(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1314(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1396(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 28 เมษายน 2558 
1397(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 30 เมษายน 2558 
1398(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 10  มถุินายน 2558 

 

4. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกี าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้.- 

บตัรส่งเสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
59-1568-1-00-1-0 24 พฤศจกิายน 2559 บรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั 1 กุมภาพนัธ ์2560 

5. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกี าหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้ประเภท 6.13.1 ซึง่มี
รายละเอยีดดงันี้.- 

บตัรส่งเสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
59-0967-1-00-1-0 20 มถุินายน 2559 บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) สงิหาคม 2560 
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31. สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน และสว่น
ทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้.- 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

รายได ้ 345,621 535,533 881,154 355,461 534,524 889,985 
ตน้ทุนและคา่ใชจ้่าย (150,177) (595,242) (745,419) (129,862) (512,806) (642,668) 
ก าไรสทุธ ิ 195,444 (59,709) 135,735 225,599 21,718 247,317 

ผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการ ดงันี้.- 
1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 
2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 

 

32. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนักงำน 

บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืน  
กองทุนส ารองเลีย้งชพีนี้บรหิารโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกรุงไทย  จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่
พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ 

 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนในงบการเงนิรวม 
เป็นจ านวนเงนิ 2.91 ลา้นบาท และ 2.86 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวนเงนิ 2.51 ลา้น
บาท และ 2.63 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 

33. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน  

ขอ้มลูสว่นงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจ
สงูสดุดา้นการด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่น
งานและประเมนิผลการด าเนินงานของสว่นงาน ทัง้นี้ ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของบรษิทั คอื 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานด าเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน สว่นงาน
ด าเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อผูม้ี
อ านาจการตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปนัสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

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

สว่นงานภูมศิาสตร ์: 

ในการน าเสนอการจ าแนกสว่นงานภูมศิาสตร ์ รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภมูศิาสตรโ์ดยก าหนดจากสถานทีต่ัง้
ของลกูคา้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่ าคญั ดงันี้ 
 สว่นงาน  ขอบเขตการด าเนินงานหลกั 
ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  
ประเทศญีปุ่น่ ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์และ เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ประเทศฮ่องกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

33.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั รวม 

รายได ้ 512,173 113,802 - 10,059 (9,858) 626,176 

       
ก าไรจากการด าเนินงาน 153,769 96,019 - 3,308 (7,349) 245,747 
รายไดอ้ื่นๆ       
    รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 229,035 - - - 229,035 
    ดอกเบีย้รบั 2,294 4,364 63,502 96 (69,005) 1,251 
    เงนิปนัผลรบั 63,000 - 181,963 - (244,963) - 
   อื่นๆ 16,006 6,800 20,860 - (18,974) 24,692 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (27,103) (69,667) (282) (132) 7,739 (89,445) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - (4,066) - 2,031 (2,035) 
ค่าใชจ้่าย - สุทธ ิ (41,304) (28,326) (88,297) (2,118) 13,508 (146,537) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (18,462) (70,130) (92,819) - 71,015 (110,396) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (16,419) - (147) (12) - (16,578) 
ก าไรของส่วนงาน 131,781 168,095 80,714 1,142 (245,998) 135,734 

ก าไรส่วนของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (16,992) 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 118,742 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส่วนทีป่นัสว่นได ้  263,769 2,686,288 279 32,314 163,706 163,706 
สนิทรพัยอ์ืน่      4,059,346 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559    7,205,702 
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33.  ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

33.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้.- 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 
ตดัรายการ
ระหว่างกนั รวม 

รายได ้ 506,217 116,590 450,041 (450,051) 622,797 

      
ก าไรจากการด าเนินงาน 141,301 99,293 450,041 (450,051) 240,584 
รายไดอ้ื่นๆ      
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 236,552 - - 236,552 
   ดอกเบีย้รบั 6,174 4,288 17,278 (26,177) 1,563 
   อื่นๆ 13,739 2,497 12,697 140 29,073 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (32,883) (63,344) (308) (8,466) (105,001) 
ค่าใชจ้่าย - สุทธ ิ (51,768) (23,952) (31,336) 14,352 (92,704) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (6,912) (55,697) (14,083) 26,141 (50,551) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (12,285) - 86 - (12,199) 
ก าไรของส่วนงาน 57,366 199,637 434,375 (444,061) 247,317 

ก าไรส่วนของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (141) 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 247,176 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน       
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
    สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส่วนทีป่นัส่วนได ้  253,247 1,713,810 1,939 174,944 2,143,940 
สนิทรพัยอ์ืน่     434,598 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558   2,578,538 

33.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางภูมศิาสตร์ในงบการเงนิรวมส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558 สว่นใหญ่เกดิจากสว่นงานในประเทศไทย ซึง่สว่นงานภูมศิาสตรต่์างประเทศมไีม่เกนิรอ้ยละ 10 ของรายได้
รวม จงึไม่ไดน้ าเสนอขอ้มลูรายไดแ้ละผลด าเนินงานจ าแนกตามสว่นงาน 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนตามสว่นงานภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มดีงันี้ 
     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 

     ปี 2559 ปี 2558 
ประเทศไทย   2,106,670,012.78 1,745,626,628.32 
ประเทศญีปุ่น่   1,814,167,920.87 433,416,287.96 
รวม   3,920,837,933.65 2,179,042,916.28 
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33. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

33.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์(ต่อ) 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายการกบัลกูคา้ภายนอกจ านวนสาม
รายทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม ดงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 231.95 140.23 231.95 140.23 
สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ 335.39 353.14 - - 
รายไดร้วม 567.34 493.37 231.95 140.23 

 
34. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน 

บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัิตามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งอ้างองิตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ" บรษิทัฯ  
มขีอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันี้ 

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.20 

34.1 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ 

34.2 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญา   
ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว บรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อยได้มกีารควบคุมการให้สนิเชื่อแก่ลูกค้าและสอบทานฐานะทางการเงนิของลูกหนี้อย่างสม ่าเสมอ บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย จงึไม่คาดว่าจะไม่ไดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา  

ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
ถอืเป็นมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

34.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเนื่องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิ
บญัช ีเงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ และหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ 
อย่างไรกต็าม เนื่องจากสนิทรพัยท์างการเงนิ และหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีัตราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัรา
ตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปจัจุบนั ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าความเสีย่ง
จากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะอยู่ในระดบัต ่า อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อย ไดท้ าสญัญาป้องกนัความ
เสีย่งของอตัราดอกเบีย้ส าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว เพื่อช่วยในการบรหิารความเสีย่ง 
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34. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

34.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้.- 
   งบการเงนิรวม (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559) 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ : ต่อปี 

   อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิ    

ภายใน 
 1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 344,116 106,131 440,247 0.125 - 0.875 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 65,048 1,926,975 1,991,123 1.00 - 2.60 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - - 366,761 366,761 - 
 เงนิฝากตดิภาระค ้าประกนั - - - 25,381 - 25,381 1.00 - 1.10 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 372 372 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,954 - 4,954 8 - 8.50 

หน้ีสินทำงกำรเงิน  - -     
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 119,496 - 119,496 2.05 - 4.00 
 ตัว๋แลกเงนิ - - - 490,000 - 490,000 3.45 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - - 148,551 148,551 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - - 1,469,379 - 1,469,379 FIX1M+2.5, 

MLR-2, 
TIBOR+1.70% 

 หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ - - - - 33 33 - 
 

 
   งบการเงนิรวม (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558) 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ : ต่อปี 

   อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิ    

ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 32,153 6,781 38,934 0.125 - 0.50 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 52,033 8,891 60,924 1.50 - 2.60 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - - 228,146 228,146 - 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 327 327 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,723 - 4,723 8 - 8.50 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 82,130 - 82,130 2.05 - 4.00 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - - 39,916 39,916 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - - 988,899 - 988,899 FIX1M+2.5 
 หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ - - - - 435 435 - 
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34. กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

34.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559) 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ : ต่อปี 

   อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิ    

ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

มากกวา่
5 ปี 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 3,122 6,178 9,300 0.125 – 0.375 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 584,786 584,786 - 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - - 175,192 175,192 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - - - - - - - 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 372 372 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,936 - 4,936 7.75 - 8.50 

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 54,501 - 54,501 2.10 - 3.90 
 ตัว๋แลกเงนิ - - - 490,000 - 490,000 3.45 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - - 23,928 23,928 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - - 36,627 - 36,627 MLR-2, THB 

FIX1M+1.24 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558) 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ : ต่อปี 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิ    

ภายใน  
1 ปี 

มากกว่า  
1 - 5 ปี 

มากกว่า5 
ปี 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 2,613 4,270 6,883 0.125 – 0.50 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 8,891 8,891 - 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - - - - 165,771 165,771 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - - - 230,218 - 230,218 3.00-6.50 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 327 327 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,681 - 4,681 8 – 8.50 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 82,130 - 82,130 2.05 - 4.00 
 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 26,470 26,470 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - - 72,029 - 72,029 MLR-2, THB 

FIX1M+1.24 
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34. กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

34.4 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยม ีหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ไดท้ าและไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ   อย่างไรกต็าม   ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยเชื่อว่าจะ
ไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดงันี้ 

หนี้สนิทางการเงนิ ซึง่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
หน้ีสนิ 
  เจา้หน้ีทรสัตร์ซีที     
     ดอลล่ารส์หรฐั - 58,704.35 - 58,704.35 

 หน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
หน้ีสนิ 
  เจา้หน้ีทรสัตร์ซีที     
     ดอลล่ารส์หรฐั 3,149,107.58 1,007,482.39 3,149,107.58 1,007,482.39 

34.5 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง  

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง  คอื  ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัไดเ้มือ่ครบ
ก าหนด  เน่ืองจากไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดได้  หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความต้องการ
ในเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายได ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดา้น
สภาพคล่องทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อทีค่าดว่าเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  และบรษิทั
ย่อยซึง่วงเงนิดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 
 

34.6 การวดัมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 
มลูค่ายุตธิรรม  หมายถงึ  จ านวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นเครื่องมอืทางการเงนิกนั  ในขณะทีท่ ัง้สองฝ่าย
มคีวามรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะที่ไม่มีความ
เกีย่วขอ้งกนั 

วธิกีารก าหนดมลูค่ายุตธิรรมขึน้อยู่กบัลกัษณะของเครื่องมอืทางการเงนิ ในกรณีของเครื่องมอืทางการเงนิทีม่กีารซือ้
ขายในตลาด มูลค่ายุตธิรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดทีเ่หมาะสมได้ มูลค่า
ยุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิจะก าหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าทีเ่หมาะสม 

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มืมี
อตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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34. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

34.6 การวดัมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

34.6.1 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 

 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559     
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 หมุนเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 1,926,075,323.80 - - 1,926,075,323.80 
 ไม่หมุนเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 371,600.00 - - 371,600.00 
 รวม 1,926,446,923.80 - - 1,926,446,923.80 
     

 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559     
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 หมุนเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 584,785,800.57 - - 584,785,800.57 
 ไม่หมุนเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 371,600.00 - - 371,600.00 
 รวม 585,157,400.57 - - 585,157,400.57 
     

 

 

 

 

 

 

 

ในระหว่างงวดปจัจุบนั ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558     
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 หมุนเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 8,891,120.70 - - 8,891,120.70 
 ไม่หมุนเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 326,520.00 - - 326,520.00 
 รวม 9,217,640.70 - - 9,217,640.70 
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34. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

34.6 การวดัมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

34.6.2 ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมลูค่ายตุธิรรมขา้งตน้มาใช ้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกต
ไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่
13 เรื่อง การวดัมลูค่ายตุธิรรม ก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใช้
ในการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 
 

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

 
35. วงเงินสินเช่ือและกำรค ำ้ประกนั  

บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี้:- 
     หน่วย : ลา้นบาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 27.00 27.00 27.00 27.00 
วงเงนิค ้าประกนั 10.00 10.00 10.00 10.00 
วงเงนิ LC / TR  170.00 220.00 170.00 220.00 
วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 100.00 100.00 100.00 100.00 
วงเงนิกูย้มืระยะยาว 1,369.40 1,273.40 284.50 188.50 
วงเงนิ LC เพื่อการค ้าประกนั 648.00 54.00 54.00 54.00 
รวม 2,324.40 1,684.40 645.50 599.50 

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวค ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารทัง้หมด เครื่องจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ทางออ้ม ( ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13 ) บรษิทัย่อย กรรมการบรษิทัฯ หุน้ของบรษิทัย่อย และบรษิทัย่อย
ทางออ้มทีถ่อืโดยบรษิทัย่อยและกรรมการ และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบไุวใ้นสญัญา 
 

36. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้  

36.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัย่อยทางออ้มหนึ่งแห่งในประเทศไทย และสีแ่ห่งในประเทศญีปุ่น่ มภีาระ
ผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ตามสญัญาในอนาคต ดงันี้ 

งบการเงนิรวม 
  ปี 2559 ปี 2558 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย (หน่วย : ลา้นบาท)       103.31 - 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ (หน่วย : ลา้นเยน) 74.31 786.41 
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36. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

36.2 บรษิทัย่อย (บรษิัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) มภีาระผูกพนัตามสญัญาซื้อขายหุน้ของบรษิัท 3 แห่ง 
เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใช้พลงังานความรอ้นร่วม (Co - 
Generation Combined Power Plant) จ านวน 2,349.68 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 38.2 

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

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

36.5 บรษิทัย่อย ไดท้ าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารต่างๆ หลายฉบบั โดยบรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยทางออ้ม มภีาระผกูพนั
ทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารในอนาคต ดงันี้ 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 
      ปี 2559 ปี 2558 
สญัญาเช่า 2,192,517.63 1,221,386.40 
สญัญาบรกิารอื่น 3,478,236.00 2,725,500.00 
รวม 5,670,753.63 3,946,886.40 

36.6 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามหนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารสามแห่งหนึ่ง ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 จ านวนเงนิ 62.38 ลา้นบาท และ 58.24 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

36.7 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหว่างกนัตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบเงนิการเงนิขอ้ 5.3 

 
37. คดีฟ้องรอ้ง 

บริษทัฯ : 

เมื่อวนัที ่ 9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัค าฟ้องต่อศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 
ร่วมกบับคุคลอื่น 7 ราย บรษิทัฯ ตกเป็นจ าเลยร่วมที ่1 ในฐานความผดิละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดย
โจทกอ์า้งว่าพนกังานของโจทกน์ าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกค่าเสยีหาย รวม
เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 753.97 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง 
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37. คดีฟ้องรอ้ง (ต่อ) 

 บริษทัยอ่ยทางอ้อม : 

เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญีปุ่น่ 3 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha 
(Jpn Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”), และ Kyotemba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 
(“GK3”)] ไดร้บัค าฟ้องรอ้งต่อศาลแห่งเมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ ร่วมกบับุคคลอื่น 2 ราย โดยบรษิทัฯ ตกเป็นจ าเลยร่วม 
ในความผดิฐานละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งว่าพนกังานของโจทกน์ าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกค่าเสยีหาย รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 974.72 ลา้นเยน  

บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาเพื่อระงบัขอ้พพิาททางคด ีทัง้คดใีนประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ ทัง้หมด โดยสามารถเจรจา
ตกลงกนัได ้ฝา่ยบรษิทัโจทกแ์ละบรษิทัในประเทศญีปุ่น่ ไม่ประสงคจ์ะด าเนินคดกีบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในประเทศ
ญีปุ่น่อกีต่อไป และไดม้กีารยื่นค ารอ้งขอถอนฟ้องคดต่ีอศาลในวนัที ่ 15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 
ตามล าดบัเสรจ็สิน้แลว้ ทัง้นี้โจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืสนบัสนุนในการประกอบการซึง่กนัและกนั 
จงึไดม้กีารตกลงท าสญัญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหว่าง บรษิทัย่อยของโจทก ์ กบั GK3 ลงวนัที ่ 8 กรกฎาคม 
2559 เป็นค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดก าลงัการผลติ 9.99 เมกกะวตัต)์
จ านวนเงนิ 250 ลา้นเยน โดยมกีารจ่ายช าระครบทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2559  

เมื่อวนัที ่20 สงิหาคม 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญีปุ่น่ 2 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha 
(Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง [MOU] ร่วมกบั
บรษิทัผูข้ายโครงการ [Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”)] ใหบ้รษิทั GE ชดใชค้่าเสยีหายแก่กลุ่มบรษิทัฯ 
จากขอ้พพิาททางคดดีงักล่าว จ านวน 250 ลา้นเยน ในระหว่างปีไดร้บัช าระบางสว่น จ านวน 70.56 ลา้นเยน และ
ไดร้บัช าระอกี 20 ลา้นเยน เมื่อวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2560  

 
38. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

38.1   โครงการ Kurihara ก าลงัการผลติ 23 เมกะวตัต ์

ในปี 2557 บรษิัทย่อยทางออ้ม [บรษิทัเอป็โก ้เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (“EPCO-E”)] ได้ลงนามในสญัญาแต่งตัง้ผูพ้ฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์บับรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่น่ [Kurihara Godo Kaisha (Jpn 
Co.,) (“GK1”)] เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น (Japan Solar Farm Project) ขนาดก าลงัการผลติ 23 
เมกกะวตัต ์

การพฒันาโครงการขา้งตน้ด าเนินการในนามของบรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญีปุ่น่ โดย EPCO-E ไดล้งนาม
ในสญัญาร่วมทุน 2 ฉบบั กบับรษิทัย่อยทางอ้อม 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่น [(Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) 
(“GK1”) และ AE Power Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ซึง่มขีนาดก าลงัการผลติเป็น 13 เมกกะวตัต์ และ 10 เมกกะ
วตัต์ ตามล าดบั ภายใต้สญัญาร่วมทุนนี้ EPCO-E จะต้องจ่ายเงนิลงทุนเพื่อการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ และ EPCO-E จะได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุน
ตลอดอายุโครงการ  

GK1 และ GK2 ไดม้กีารตกลงรบัใบเสนอราคาการก่อสรา้งสายสง่และเสาเพื่อขอเชื่อมต่อกบัระบบของการไฟฟ้า (Grid 
Connection) จากการไฟฟ้าประเทศญีปุ่น่แลว้ (Tohoku Electricity Power Company) โดยมมีูลค่ารวม 197 ลา้นเยน 
(ปจัจุบนั GK1 และ GK2 ไดจ้่ายช าระค่าก่อสรา้งบางสว่นแลว้จ านวน 11.11 ลา้นเยน (คดิเป็น 3.02 ลา้นบาท) ตามที่
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 และจะใชร้ะยะเวลาในการเชื่อมต่อประมาณ 25 เดอืน ปจัจุบนัผูพ้ฒันา
โครงการอยู่ในระหว่างการจดัการเรื่องทีด่นิในเรื่องการเปลีย่นประเภททีด่นิ 

 



 

หน้า 70 จาก 72 

38. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน (ต่อ) 

38.2   โครงการ Genbi และ Shirakata 1-3 ก าลงัการผลติรวม 15.336 เมกกะวตัต ์

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

เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2558 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญี่ปุ่น [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
(“AEKK”)] ไดล้งนามในสญัญา “Development Agreement for PV Solar Projects in Japan” กบับรษิทัแห่งหนึ่งใน
ประเทศญีปุ่น่ เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญี่ปุ่น จ านวน 4 โครงการ ขนาดก าลงัการ
ผลิตรวม 15.336 เมกกะวตัต์ สญัญาดงักล่าวได้รวมที่ดิน 1 โครงการ และค่าเช่าที่ดินล่วงหน้าหนึ่งปี จ านวน 3 
โครงการ และใบอนุญาตต่างๆ โดยมมีลูค่าสญัญารวม 358 ลา้นเยน (คดิเป็น 107.98 ลา้นบาท) ตามเงื่อนไขในสญัญา 
AEKK จะจ่ายช าระเงนิแก่คู่สญัญาแยกตามโครงการเมื่อไดร้บัโอนใบอนุญาตในการจ าหน่ายไฟฟ้า สญัญาใหใ้ชส้ทิธิ
เหนือพืน้ดนิ (Superficies Agreement) และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญา 

เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม 2559 AEKK ไดล้งนามใน Termination of Agreement ร่วมกบัคู่สญัญาเพื่อยกเลกิการเขา้
ท าสญัญาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยร์วม 4 โครงการ (โครงการ Genbi และ Shirakata 1 - 3 ก าลงั
การผลติรวม 15.336 เมกกะวตัต)์ โดยไมม่คี่าปรบัในการยกเลกิสญัญา และ AEKK ยงัไมไ่ดจ้่ายเงนิลงทุนใน 4 
โครงการดงักล่าว 

38.3  Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดก าลงัการผลติ 9.99 เมกกะวตัต)์ 

 เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2558 บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แหง่ในประเทศญีปุ่น่ [Alternative Energies Kabushiki Kaisha 
(Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนามในสญัญา ”Project Development, 
Real Estate Sale & Purchase and FIT Transfer Agreement” กบับรษิทัแห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่น่ เพื่อพฒันา
โครงการ Kyotamba Mizuho 12.008 MWp Solar Plant (ขนาดก าลงัการผลติ 9.99 เมกกะวตัต)์ มลูค่า 750 ลา้นเยน 
สญัญาดงักล่าวไดร้วมทีด่นิ และใบอนุญาตต่างๆ และค่าก่อสรา้งสายสง่และเสาเพื่อเชื่อมต่อกบัการไฟฟ้า (Grid 
Connection) ซึง่ AEKK และ GK2 ไดช้ าระเงนิค่าทีด่นิและค่าพฒันาตามสญัญาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ในไตรมาสที ่1 ปี 
2559 

 เมื่อวนัที ่ 1 เมษายน 2559 บรษิทัย่อยทางออ้ม [บรษิทัเอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่ จ ากดั (“EPCO-E”)] ไดล้งนามในสญัญา
แต่งตัง้ผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ (TOKUMEI KUMIAI AGREEMENT “TK AGREEMENT”) 
กบับรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่น่ [Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”)] เพื่อพฒันา
โครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดก าลงัการผลติ 9.99 เมกกะวตัต)์ ภายใตส้ญัญารว่ม
ทุนนี้ EPCO-E จะตอ้งจ่ายเงนิลงทุนเพื่อการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ และ EPCO-E จะไดร้บั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายุโครงการ 

 โครงการดงักล่าวไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณชิยจ์ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
เมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 71 จาก 72 

38. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน (ต่อ) 

38.4 โครงการลงทุนในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้น
ร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) : 

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

 เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2559 และ วนัที ่29 มถุินายน 2559 EP ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ ของบรษิทั 3 แหง่ 
จ านวน 3 ฉบบั รวมเป็นมลูค่าตามสญัญา 2,649.68 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดม้าซึง่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้าขนาด
เลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้นร่วม (Co - Generation Combined Power Plant) 
จ านวน 3 โรงไฟฟ้า ก าลงัการผลติสงูสดุรวม 360 เมกกะวตัต ์ และ ไอน ้าก าลงัการผลติสงูสดุรวม 90 ตนัต่อชัว่โมง 
ตามเงื่อนไขสญัญาทัง้ 3 ฉบบั ระบุว่าจะตอ้งไดร้บัอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวจากทีป่ระชุมคณะกรรมการและ 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ EP 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 5/2559 เมื่อวนัที ่ 8 มถุินายน 2559 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ 
EP ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2559 อนุมตัใิห ้EP เขา้ท ารายการดงักล่าวได ้ โดยมขีอ้มลูทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั
การท าสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ดงันี้.- 

38.4.1 ให ้ EP เขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิ จ ากดั เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 3,099,998 หุน้ โดยมี
 มลูค่าตามสญัญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ ในบรษิทัดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
 และสดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั EP จ่ายช าระค่าหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ครบทัง้จ านวนแลว้
 เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2560 

38.4.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ไดจ้า่ยช าระเงนิมดัจ าเพื่อซือ้หุน้แลว้รวมเป็นจ านวนเงนิ 300 ลา้นบาท 

38.4.3 โรงไฟฟ้า SSUT ไดเ้ริม่จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ขนาดก าลงัการผลติสงูสดุรวม 240 เมกกะวตัต ์และ ไอน ้า
 ก าลงัการผลติสงูสดุรวม 60 ตนัต่อชัว่โมง ใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่ 3 ธนัวาคม 2559 
 และวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 
 
39. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเป็น 1.96 : 1 และ 0.87 : 1 
ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.48 : 1 และ  0.18 : 1 ตามล าดบั 
 

40. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

บรษิทัฯ : 

40.1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลจากการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมถงึธนัวาคม  2559  ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท เป็นเงนิ

จ านวน 30.62 ลา้นบาท และจ่ายปนัผลเป็นหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ในอตัรา  25  หุน้เดมิต่อ 1 หุน้

ปนัผล รวมเป็นหุน้ปนัผลทัง้สิน้ 61.25 บาท หรอืคดิเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 
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40. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน (ต่อ) 

40.2  ตามทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 9/2559 เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั อสีเทอรน์ 
พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“EP”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  เขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั 
ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 37.2 และขอ้ 39.5  

40.3 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2559 เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตัใินหลกัการให้ บรษิทั 
เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (“EPCOE”) ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน โดยบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) (“EP”)  ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เขา้ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์น
ประเทศญีปุ่น่ Shichikashuku 1 - 2  รวมจ านวน 2 โครงการ  ขนาดก าลงัการผลติรวม 3.465  เมกะวตัต์ (4.4075 เม
กะวตัตต์ดิตัง้) ดว้ยงบลงทุนทัง้สิน้ ประมาณ 1,414.40 ลา้นเยน  

เมื่อวนัที ่19 มกราคม 2560 ตามทีไ่ดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 39.6 

บรษิทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

40.4     ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่วงเงนิการออก

และเสนอขายหุน้กูจ้ากเดมิวงเงนิไม่เกนิ 2,500 ลา้นบาท เป็นวงเงนิไม่เกนิ 3,500 ลา้นบาท  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

จดัหาเงนิทุนส าหรบัการลงทุน การช าระคนืเงนิกู ้ และ/หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนทัว่ไป และเพื่อสรา้งผลติภณัฑท์าง

การเงนิทีห่ลากหลายเพื่อเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูล้งทุนของบรษิทั โดยมมีลูค่าคงคา้งไม่เกนิ 3,500 ลา้นบาท ณ ขณะใด

ขณะหนึ่ง เมื่อมกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ บรษิัทฯ สามารถน ามลูค่าไถ่ถอนดงักล่าวกลบัมาเสนอขายไดไ้หม โดยมมีลูค่าคง

คา้งรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตอ้งไม่เกนิ 3,500 ลา้นบาท 

40.5    ให ้ EP เขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิ จ ากดั เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 3,099,998 หุน้ โดยมี
 มลูค่าตามสญัญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ ในบรษิทัดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
 และสดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั EP จ่ายช าระค่าหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ครบทัง้จ านวนแลว้
 เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2560 

40.6    ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่7/2559 เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั เอป็โก ้
เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (“EPCOE”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทัฯ โดย EP ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  เขา้
ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญี่ปุ่น Shichikashuku 1 - 2  รวมจ านวน 2 โครงการ  
ขนาดก าลงัการผลติรวม 3.465  เมกะวตัต ์(4.4075 เมกะวตัตต์ดิตัง้) ดว้ยงบลงทุนทัง้สิน้ ประมาณ 1,414.40 ลา้นเยน  

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

 บรษิทัย่อยทางออ้ม : บรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั 

40.7 บรษิทัย่อยทางออ้มไดเ้ริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลติ 5 เมกกะวตัต ์ ใหก้บัการ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป 

 
41. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

   งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2560 


